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អធិរាយសពងារ 

 បាយក្ខ ៈ៍វាយត្ម្លៃរពញរ ញរ ើផ ប ៉ះពា ់ម្នរសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និង 
ក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ខដ្ រ ៀបចំរ ើងរោយរកលុក្ខ ងា RIA បស់រកសួងកសិកលម  កុ្ខា
របោញ់និងរនសាទ នឹងផត ់ពត្នោនអំពីផ ប ៉ះពា ់និងជររលើសរផសងៗ តាលវមីិសាស្រសត បស់RIA
សរោប់ជូនថ្នា ក់ដឹ្កនំារកសួង រដ្ើលបធពិីនិត្យ និងសររលច។  

ខៃឹលសា និងអត្ថន័យសំខាន់ៗម្ន បាយក្ខ ៈ៍រន៉ះ ោនដូ្ចខាងររក្ខល៖ 
ក្ខ កំៈត់្បញ្ហា ៖ ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វភ្នគររចើនោនរទង់រាយជា កាៈររគួសា   ឯីក្ខ ចិញ្ច ឹលខបប

ពាក់កណ្តត  ឧសាហកលមនិងឧសាហកលមោនចំនួនតិ្ចតួ្ច ខដ្ កលពុជារៅលិនាន់អាចផគត់្ផគង់សាច់
សត្វសរោប់បំរពញត្រលូវក្ខ កាុងរបរទសបានរៅរ ើយ ខដ្ រមវើឲ្យកលពុជាចំាបាច់រត្ូវោនក្ខ នំាចូ 
សាច់សត្វ សត្វ ស់ និងស ុត្ពីររៅរបរទស។ ទនទឹលនឹងរន៉ះខដ្  សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងរ ើក្ខ ចិញ្ច ឹល
សត្វរៅកលពុជា រៅទន់រខាយរោយសា ម្ថៃរដ្ើលម្នក្ខ ចញ្ច ឹលោនករលិត្ខពស់លិនអាចរបកួត្ជាលួយសត្វ 
ខដ្ នំាចូ ពីររៅរបរទសបាន។  លយ ងរទៀត្ ំហូ ម្នក្ខ នំាចូ សាច់សត្វ សត្វ ស់និងស ុត្ពីររៅ
របរទស ក៏បានរមវើឲ្យោនផ ប ៉ះពា ់អវជិជោនដ្ ់ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វកាុងស្សុកផងខដ្ ។ ររៅពីកតាត
ផ ិត្កលមសត្វ និងកតាត សលត្ថភ្នពម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលរៅោនករលិត្កលពុជាក៏រៅោនបញ្ហា របឈលរ ើក្ខ 
រគប់រគងម្នក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងសត្វ ផ ប ៉ះពា ់ប សិាថ ន និងក្ខ រគប់រគងព័ត្នោន និងទិនាន័យ
ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ ររពា៉ះកលពុជារៅលិនាន់ោន ិខិត្បទោា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធនឹងក្ខ រគប់រគងក្ខ 
ចិញ្ច ឹលសត្វរៅរ ើយរទ។ 

រគា បំៈង៖ របក្ខសរន៉ះោនរគា បំៈងកំៈត់្អំពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា ន
ចិញ្ច ឹលសត្វរដ្ើលបធីបរងាើនផ ិត្ភ្នពសត្វ ទប់សាា ត់្ក្ខ  កីោ ោ ជំងឺសត្វ ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វ សុខោ
 ភ្នពសត្វ សុខភ្នពសាធា ៈរ  និងប សិាថ ន ។ រគា បំៈងរន៉ះ ស្សបនឹងយុទធសាស្រសតចតុ្រក្ខៈ
ដំ្ណ្តក់ក្ខ ទី៣  បស់ោជ ោា ភិបា រៅកាុងចតុ្រក្ខៈទី១ ខដ្ កំៈត់្អំពីក្ខ រ ើកសទួយវស័ិយ
កសិកលម កាុងរនា៉ះ ោននិោយពីក្ខ រ ើកកលពស់ច នាចិញ្ច ឹលសត្វ ឲ្យក្ខន់ខត្ទូ ំទូោយខថលរទៀត្។ 

ជររលើស៖ តាលវមីិសាស្រសតRIA ោនជររលើសចំនួន២ រត្ូវបានយកលករមវើក្ខ សិកានិងវាយត្ម្លៃ
រពញរ ញអំពីផ ប ៉ះពា ់រ ើរសចកតីរពាងរបក្ខសខដ្ បានរ ៀបចំរ ើង   កាុងរនា៉ះ     ជររលើសទី១« 
 កាសាថ នភ្នពរដ្ើល រោយបនតពរងឹងក្ខ អនុវត្ត ិខិត្បទោា នខដ្ ោនស្សាប់ » និងជររលើសទី២ « 
រ ៀបចំរសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ» រដ្ើលបធរីរបៀបរមៀប ក
ឲ្យរ ើញនូវផ ប ៉ះពា ់ ។  
 

ក្ខ វភិ្នគផ ប ៉ះពា ់៖ តាលក្ខ វភិ្នគផ ប ៉ះពា ់ រគអាចសនាិោា នបានថ្ន ជររលើសទី២ ោន
បនទុកចំណ្តយខពស់ាំង ដ្ានិងមុ កិចច  ខដ្ កាុងរនា៉ះ រៅឆ្ា ំដំ្បូង មុ កិចចបានចំណ្តយភ្នគររចើនរ ើ
ក្ខ សាងសង់ ប ុខនតរបើដ្កបនទុកចំណ្តយរ ើក្ខ សាងសង់រៅឆ្ា ំដំ្បូងរចញ រនា៉ះកសិោា នលួយជា
លមយល បានថយបនទុកចំណ្តយ លករៅរតឹ្លរបោៈ៤.៥០០ដុ្ោៃ   រសមើនឹងរបោៈ១៥,៤១%
ប ុរណ្តណ ៉ះ។ ទនទឹលជាលួយគាា រន៉ះខដ្  រគក៏សរងាត្រ ើញោនផ ចំរៈញចលបធងៗដ្ ់សងគលោនដូ្ចជា 
ក្ខ ក្ខ ពា ប សិាថ ន និងក្ខ ទប់សាា ត់្បាននូវក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងសត្វ ក្ខ បរងាើត្ក្ខ ងា កាុងស្សុក
ជូនរបជាព  ដ្ាខខម   ក្ខ រមវើឲ្យកលពុជាអាចនំារចញនូវផ ិត្ផ សត្វចូ រៅកាុងទីផា អាសា នបាន រៅ
រព កលពុជា បានបំរពញតាលទិសរៅសោហ ៈកលម អាសា នឆ្ា ំ២០១៥ ខដ្ ត្រលូវឲ្យរបរទសកាុង
តំ្បន់អាសា ននីលួយៗ ោនចាប់សតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ និង ិខិត្បញ្ហជ ក់
ក្ខ អនុវត្ត អរបរសើ ម្នកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ( Good Animal Husbandry Practice) រទើបអាចរមវើអាជីវ-
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កលមនំារចញសាច់សត្វ ឬសត្វរៅ ក់រៅកាុងតំ្បន់អាសា នបាន និងពិរសសក្ខ ចូ  លួអនុវត្តយុទធ-
សាស្រសតចតុ្រក្ខៈដំ្ណ្តក់ក្ខ ទី៣ បស់ោជ ោា ភិបា ខដ្ រៅកាុងចតុ្រក្ខៈទី១ បានកំៈត់្
អំពីក្ខ រ ើកសទួយវស័ិយកសិកលម។ 

ក្ខ ពិររគា៉ះរោប ់៖ ររក្ខយពីបានជួបពិររគា៉ះរោប ់ជាលួយសលត្ថកិចចសាធា ៈរ តំ្ណ្តង
ម្នខផាកឯកជន និងជាលួយរបជាព  ដ្ា ចួលក រកលុក្ខ ងា  បានរមវើរសចកតីសនាិោា នរ ើក្ខ  ពិររគា៉ះ
រោប ់ដូ្ចខាងររក្ខល៖ 

១- គំារទរ ើក្ខ រ ៀបចំរសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹល
សត្វ។  

២-រសាើរកសួងពិចា ណ្តនូវក ៈីម្នក្ខ ចុ៉ះបញ្ជ ីកសិោា ន ពំុគួ ចុ៉ះបញ្ជ ីរៅថ្នា ក់ជាតិ្ាំងអស់
រនា៉ះរទ  ឯីសុព ភ្នព ិខិត្អនុញ្ហា ត្ោន យររព ៥ឆ្ា ំកាុងរសចកតីរពាងរបក្ខសរៅរត្ង់របក្ខ ៦ គួ 
ក្ខត់្បនថយ យររព  រដ្ើលបធីងាយស្ស ួខៈនំាដ្ ់ោច ស់កសិោា ន។  

៣-បរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ បស់កសិក  ឬអាជីវក ចិញ្ច ឹលសត្វរៅោនករលិត្ គួ ោជ ោា
ភិបា  ( រកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់និងរនសាទ ) ជួយខផាកបរចចករទស តាលយរក្ខ ផត ់នូវវគគបៈតុ ៉ះ-
បណ្តត  សតីពីបរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ។ 

៤-ក្ខ រគប់រគងោលកនិងក្ខកសំៈ ់សត្វលិនបានរតឹ្លរត្ូវតាលបទោា នបរចចករទស បាន
បងាជាផ ប ៉ះពា ់ដ្ ់ក្ខ  ស់រៅ បស់របជាព  ដ្ា ជាក់ខសតងខត្ងខត្ោនបៈតឹ ងចំរពា៉ះកៃិនសអុយពី
ក្ខកសំៈ ់និងទឹកសអុយយពីោលកោន់ ឬោលករជូក។ កសិោា នខៃ៉ះ បានសថិត្រៅឆ្ៃ យពីភូលិោា ន
របជាព  ដ្ា ខត្ោលកសត្វ និងក្ខកសំៈ ់លិនបានទុកោក់ និងរគប់រគងតាលបទោា នបរចចករទស 
ខដ្ បានរមវើឲ្យហូ ចូ ខស្ស ឬបឹងបួ មលមជាតិ្រៅជំុវញិកសិោា ន បងាជាផ ប ៉ះពា ់ដ្ ់ប សិាថ ន ។ 

សនាិោា ន៖ ខផអកតាលក្ខ ពិររគា៉ះរោប ់ ក្ខ សិកា និងក្ខ វភិ្នគអំពីផ ប ៉ះពា ់ដូ្ចបាន
អមិបាយខាងរ ើ រគអាចសនាិោា នបានថ្ន  ជររលើសទី២ (រសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ 
រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ) នឹងរមវើឲ្យកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរៅកលពុជា ោនក្ខ រគប់រគងតាលបទោា ន
បរចចករទសលួយចាស់ោស់ រដ្ើលបធីធានានិងក្ខ ពា សុវត្ថិភ្នព និងសុខភ្នពសាធា ៈរ ពិរសសក្ខ 
ក្ខ ពា ប សិាថ ននិងក្ខ ទប់សាា ត់្ក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងសត្វ ខដ្ ជាកតាត ប ៉ះពា ់មៃន់មៃ ដ្ ់
ផ ិត្កលមសត្វ និងរសដ្ាកិចចសងគល។ រ ើសពីរន៉ះ វាក៏នឹងផត ់របរោជន៍ដ្ ់សងគលជាតិ្ោនជាអាទិ៍ 
ចូ  លួកាុងកំរៈើ នរសដ្ាកិចចជាតិ្ តាល យរក្ខ បរងាើនសលត្ថភ្នពរបកួត្របខជង ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វកាុង
ស្សុក រដ្ើលបធជំី ញុផ ិត្កលមសត្វសរោប់បំរពញត្រលវូក្ខ ផគត់្ផគង់កាុងស្សុកនិងឈានរៅដ្ ់ក្ខ នំារចញ
នារព អនាគត្។ លយ ងវញិរទៀត្ បញ្ាត្តិកលមរន៉ះ ពិត្ជារមវើឲ្យវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វរៅកលពុជាអាចពរងីក
ខៃួនពីក្ខ ចិញ្ច ឹលរទង់រាយតូ្ចៗខដ្ គាម នក្ខ រគប់រគង របលូ ផតុំរៅជាក្ខ ចិញ្ច ឹលតាល កាៈរពាក់   
កណ្តត  ឧសាហកលម និងឧសាហកលម រដ្ើលបធជួីយបំរពញត្រលូវក្ខ សាច់សត្វកាុងរបរទសខដ្ កំពុង
រកើនរ ើងខពស់ហួសពីក្ខ ផគត់្ផគង់ រហើយស្សបនឹងប បិទម្នរកបខ័ៈឌ ម្នអងគក្ខ ពាៈិជជកលមពិភពរោក 
(WTO) អងគក្ខ សុខភ្នពសត្វពិភពរោក (OIE) និងក្ខ រមវើសោហ ៈកលមកលពុជាជាលួយអាសា ន        
( ASEAN ) និងជាលួយបណ្តត របរទសកាុងតំ្បន់ និងខផអកតាលទិដ្ាភ្នពជាក់ខសតងខដ្ ចាប់សតីពីសុខ
ភ្នពសត្វ និងផ ិត្កលមសត្វ  រៅលិនាន់រត្ូវបានអនុល័ត្ោក់ឲ្យអនុវត្តរៅរ ើយរនា៉ះ រសចកតីរពាង
របក្ខសរន៉ះពិត្ជាោនសា សំខាន់ និងជាក្ខ ររទសរលួយសលស្សបសរោប់រកសួងរ ៀបចំដំ្រៈើ  ក្ខ 
សររលចនិងោក់ឲ្យអនុវត្ត។ ទនទឹលនឹងរន៉ះ រដ្ើលបធឲី្យរសចកតីរពាងរបក្ខស រន៉ះក្ខន់ខត្ោនខៃឹលសា រគប់
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ជ្រងូររជាយ គួ រកសួងពិនិត្យ ពិចា ណ្ត និងខកសរលួ នូវខៃឹលសា លួយចំនួនម្នរសចកតីរពាងរបក្ខស
ោនជាអាទិ៍ ក្ខ ចុ៉ះបញ្ជ ីកសិោា ន សុព ភ្នព ិខិត្អនុញ្ហា ត្  កាខៈឌ ត្រលូវ…។ 

ក្ខ អនុវត្ត តាលោន និងក្ខ វាយត្ម្លៃ៖   ររក្ខយរព របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្  និងក្ខ រគប់រគង    
កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរត្ូវបានរកសួងរបក្ខសោក់ឲ្យអនុវត្តជាផៃូវក្ខ  រនា៉ះវធិានក្ខ ជំ ញុក្ខ អនុវត្តចាប់
រត្ូវអនុវត្តតាលដំ្ណ្តក់ក្ខ សំខាន់ដូ្ចត្រៅ៖ 

ក-ដំ្ណ្តក់ក្ខ ផសពវផាយរបក្ខសរ សលត្ថកិចចនាយកោា នផ ិត្កលមនិងបសុពយបា ម្ន
រកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់ និងរនសាទ នឹងបរងាើត្កលមវមីិផសពវផាយខៃឹលសា របក្ខស។ នាយកោា ន
ផ ិត្កលមនិងបសុពយបា  ជ្រូវចុ៉ះសហក្ខ ជាលួយលនទី កសិកលមោជធានីរខត្តនិងអាជាា ម  ដ្ាបា ថ្នា ក់
ររក្ខលជាតិ្ ផសពវផាយឲ្យបានទូ ំទូោយដ្ ់អាកចិញ្ច ឹលសត្វរៅកាុង យររព ០៣ខខ តាលកលមវមីិ
ផសពវផាយខដ្ បានរ ៀបចំរ ើង។ 

ខ-ដំ្ណ្តក់ក្ខ តាលោនក្ខ អនុវត្តចាប់រ កាុងអំ ុងរព ម្នក្ខ របតិ្បត្តិបញ្ាត្តិកលមរន៉ះ  
រដ្ើលបធរី ើកកលពស់ត្ោៃ ភ្នព និងអភិបា កិចច អ រត្ូវឲ្យោនក្ខ ចុ៉ះរមវើអមិក្ខ កិចចបួនដ្ងកាុងលួយឆ្ា ំ កាុង
រនា៉ះោនក្ខ ចុ៉ះពិនិត្យតាលោនរោយលន្រនតីោនសលត្ថកិចចថ្នា ក់ោជធានីរខត្តចំនួនបីដ្ង និងក្ខ រមវើ
អមិក្ខ កិចចរោយថ្នា ក់រកសួងរៅកាុងរបចំាឆ្ា ំនីលួយៗរៅតាលកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ។ 

គ-ដំ្ណ្តក់ក្ខ សិកានិងវាយត្ម្លៃក្ខ អនុវត្តចាប់រ បញ្ាត្តិកលមរន៉ះ នឹងរត្វូរត្តួ្ពិនិត្យ
រ ើងវញិកាុងអំ ុងរព ៥ឆ្ា ំលតង តាល យរក្ខ បរងាើត្យនតក្ខ សិកានិងវាយត្ម្លៃក្ខ អនុវត្តរោយរតត ត្
ជាសំខាន់រ ើព័ត្នោនរត្ ប់ពីមុ កិចច ( ោច ស់កសិោា ន )   ក្ខ វវិត្តន៍ម្នរសដ្ាកិចច និងនរោបាយ បស់
ោជ ោា ភិបា ។ 
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របាយការណ៍សតរីីការវាយតម្ម្ៃពរញពេញពេើពសចរតីព្ាងព្រកាស 
សតរីីការរពងកើតនិងការព្ររ់ព្រងរសដិ្ឋា នចិញ្ចមឹ្សតវ 

 

១.ការរំណត់រញ្ហា  
១.១សុខភ្នព និងសុវត្ថិភ្នពសាធា ៈរ  
សុវត្ថិភ្នពចំៈីអាហា ជាកតាត ចលបធងដ្ ់សុខភ្នពលនុសស ខដ្ ចំាបាច់រត្វូោនក្ខ រត្តួ្ពិនិត្យពី

ផ ិត្ផ ដំ្បូង ហូត្ដ្ ់ក្ខ ខកម្ចា។ កតាត រន៉ះ និោយរោយខ ករៅកលពុជា ផ ិត្ផ សាច់សត្វ
រៅលិនាន់ធានា នូវសុវត្ថិភ្នពដ្ ់ក្ខ ប រិភ្នគរៅរ ើយរទ រោយសា សាច់សត្វខដ្ កំពុងផគត់្ផគង់
រៅរ ើទីផា លិនោនរបភពរចញពីកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ខដ្ ោនវធិានបសុពយបា និងបទោា ន
បរចចករទសរគប់រគាន់។កខនៃងចិញ្ច ឹលសត្វភ្នគររចើនលិនោន ិខិត្អនុញ្ហា ត្ និងគាម នបទោា នបរចចក
រទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលរតឹ្លរត្ូវ។ លយ ងរទៀត្ សត្វោនជំងឺដូ្ចជា ជំងឺរប ៉ះរគា-រកបី ជំងឺ ោករស្សាលសួត្
រគា-រកបី ជំងឺរប ៉ះរជូក ជំងឺឈាលរមម  ជំងឺឆ្គួត្ ជំងឺបូសខយ ់ ជំងឺសាទឹក ជំងឺចុងអងា  និងជំងឺតត សាយ
បកសីជារដ្ើល រត្ូវបានរគដឹ្កជញ្ជូ ន និងរមវើពាៈិជជកលមរៅរ ើទីផា ។ ជំងឺាំងរន៉ះ ោន កាៈរក្ខច
សាហាវ និងឆ្ៃងោត្ត្ាត្ឆ្ប់ ហ័សបំផុត្គាម នរពំខដ្នកំៈត់្ជាក់ោក់និងរមវើឲ្យោនផ វបិាក ខាៃ ំង
ដ្ ់សុខភ្នពសាធា ៈរនិងរសដ្ាកិចចសងគល។ ជាក់ខសតង  រោងតាល បាយក្ខ ៈ៍ បស់អងគក្ខ សុខ
ភ្នពពិភពរោកឆ្ា ំ២០១៣ ជំងឺតត សាយបកសីបានបណ្តត  ឲ្យលនុសសសាៃ ប់បាត់្បង់ជីវតិ្អស់ចំនួន
៣៧នាក់ រោយខ ករបរទសកលពុជាោនរបជាព  ដ្ាសាៃ ប់ចំនួន២៩នាក់ ។ 

១.២.ក្ខ ក្ខ ពា ប សិាថ ន  
អាកចិញ្ច ឹលសត្វរៅរបរទសកលពុជាោនទោៃ ប់ចិញ្ច ឹលសត្វ រោយគាម នក្ខ រគប់រគងដូ្ចជា ខ ង

រចា ពាសវា ពាសក្ខ   ឯីក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វខៃ៉ះរទៀត្ោនរទង់រាយជាកសិោា នខដ្  ខត្ទីតំាងរៅលិន
ាន់សល-ស្សប គាម នបទោា នបរចចករទស គាម នក្ខ រត្តួ្ពិនិត្យពីសលត្ថកិចចផ ិត្កលមនិងបសុពយបា    
បណ្តត  ឲ្យប ៉ះពា ់ប សិាថ នដូ្ចជាកៃិនសអុយពីក្ខកសំៈ ់ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ និងបានបងា ឲ្យោនសត្វ
 យុ និងសត្វ អិត្រផសងៗរទៀត្ ក្ខ បងាូ ទឹកកខវក់ សរលៃងសត្វខស្សក ក្ខ ចលៃងរលរោគតាលខយ ់។ ។ 
រមវើឲ្យប ៉ះពា ់ដ្ ់អាក ស់រៅជិត្ខាង (ក្ខ ចុ៉ះសោា សន៍តទ  ់ជាលួយសលត្ថកិចចផ ិត្កលមនិងបសុ- 
ពយបា  និងរបជាព  ដ្ាពាក់-ព័នធ)។ ទនទឹលនឹងរន៉ះខដ្  តាល យរម្នក្ខ ជួបពិររគា៉ះរោប ់ជាលួយ
សលត្ថកិចចលូ ោា ន និងលន្រនតីជំនាញបសុពយបា រៅរខត្តកំពង់សពឺ កំពង់ឆ្ា ំងម្រពខវង កំពង់ចាល និង
រខត្ត ត្នគិ បីានឲ្យដឹ្ងថ្ន ោនរបជាព  ដ្ាខដ្ បានចូ  លួកាុងរវទិក្ខសាធា ៈរជាររចើន បាន
សំៈូលព ដ្ ់អាជាា ម ោនសលត្ថកិចចឲ្យោនវធិានក្ខ រោ៉ះស្សាយចំរពា៉ះកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ     ោន      
ប សិាថ នលិនសលស្សប (ដូ្ចជាោនកៃិនសអុយ ោន យុររចើន ក្ខកសំៈ ់ បងាូ ចូ របឡាយទឹកឬខស្ស
កសិក ជារដ្ើល) ។ 

១.៣.ក្ខ របកួត្របខជង  
ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វជា កាៈររគួសា  និងក្ខ ចិញ្ច ឹល សរោប់រមវើអាជីវកលមរៅកាុងរព៉ះោជាណ្ត-

ចរកកលពុជា រត្ូវបាន ដ្ារ ើកទឹកចិត្ត លិនោនក្ខ ហាលរបាលឬ តឹ្បនតឹងរទ ខត្ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វហាក់រៅោន
ករលិត្រៅរ ើយ។ ប ោិៈផគត់្ផគង់សាច់សត្វ បស់កលពុជា សរោប់ត្រលូវក្ខ ហូបចុករៅកាុងរបរទសរៅ
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លិនាន់រគប់រគាន់រៅរ ើយ ខដ្ ចំាបាច់ត្រលូវឲ្យោនក្ខ នំាចូ សាច់សត្វ សត្វ ស់ និងស ុត្ពីររៅ
របរទស។ ដូ្រចា៉ះ សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងរ ើក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វរៅកលពុជារៅទន់រខាយ រោយសា ម្ថៃ
រដ្ើលម្នក្ខ ចញ្ច ឹលោនករលិត្ខពស់ លិនអាចរបកួត្ជាលួយសាច់សត្វខដ្ នំាចូ ពីររៅរបរទសបាន 
ឧាហ ៈ៍រជូកសាច់នំាចូ ពីរបរទសជិត្ខាងកលពុជា ោនត្ម្លៃរថ្នកជាងរជកូសាច់ ខដ្ បានចិញ្ច ឹល
រៅកាុងស្សុក។ ក ៈីម្ថៃរដ្ើលម្នក្ខ ចញ្ច ឹលោនករលិត្ខពស់ ខដ្ បណ្តត  លកពីកតាត ពូជ ចំៈី និងកតាត
បរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលរនា៉ះ លយ ងរទៀត្ ំហូ ម្នក្ខ នំាចូ សាច់សត្វ សត្វ ស់ និងស ុត្ពីររៅ
របរទសបានកំពុងរមវើឲ្យោនផ ប ៉ះពា ់អវជិជោនដ្ ់ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វកាុងស្សុក (កិចចសោា សន៍ជាលួយ
សលត្ថកិចចផ ិត្កលមនិងបសុពយបា និងអាកចិញ្ច ឹលសត្វម្នរខត្តកំពង់សពឺ ម្រពខវង កំពង់ឆ្ា ំង កំពង់ចាល 
និងរខត្ត ត្នគិ  ី) ។  

កងវ៉ះខាត្បទោា នគត្តិយុត្តពាក់ព័នធនឹងក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ ក៏ជាឧបសគគដ្ ់ក្ខ វនិិរោគរ ើក្ខ 
ចិញ្ច ឹលសត្វផងខដ្  រហើយអាចរមវើឲ្យរបរទសកលពុជាបាត់្បង់សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងជាអនត ជាតិ្រ ើក្ខ 
នំារចញសាច់សត្វ ឬសត្វ។ តាលទិសរៅសោហ ៈកលមអាសា នឆ្ា ំ២០១៥ របរទសអាសា ននីលួយៗ 
ត្រលូវឲ្យោនចាប់សតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វនិង ិខិត្បញ្ហជ ក់ក្ខ អនុវត្ត អ
របរសើ ម្នកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ( Good Animal Husbandry Practice ) រទើបអាចរមវើអាជីវកលមនំារចញ
សាច់សត្វ ឬសត្វរៅ ក់រៅកាុងតំ្បន់អាសា នបាន (កិចចសោា សន៍ជាលួយនឹងលន្រនតីោនសលត្ថកិចច ម្ន
នាយកោា នផ ិត្កលមនិងបសុពយបា )។  

១.៤.ក្ខ រគប់រគងព័ត្នោន និងទិនាន័យម្នក្ខ ចិញ្ច លឹសត្វ  
នាយកោា នក៏ដូ្ចជារកសួងកសិកលម កុ្ខា របោញ់និងរនសាទ កំពុងជួបក្ខ  ំបាករ ើក្ខ រគប់

រគងព័ត្ន-ោន និងទិនាន័យម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ រោយក្ខត ប់លិនបានពីសថិតិ្សត្វនិងសាថ នភ្នពជំងឺសត្វ  
ពិរសសក្ខ របលូ ទិនាន័យសរោប់កសាងរគា នរោបាយ យុទធសាស្រសត និងខផនក្ខ  បស់រកសួង
កាុងវស័ិយសត្វ។ ទនទឹលនឹងរន៉ះ ព័ត្នោនពាក់ព័នធនឹងជំងឺឆ្ៃងសត្វ ក៏ោនក្ខ របឈលកាុងរគប់រគង រោយ
សា ក្ខ ចិញ្ច ឹលពំុោន កាៈររបលូ ផតុំ រោយពំុោនចាប់ទោៃ ប់រតឹ្លរត្ូវ ។ 

១.៥.កងវ៉ះ ិខិត្បទោា នគតិ្យុត្តសរោប់រគប់រគងក្ខ ចិញ្ច លឹសត្វ 
ផ ិត្កលមសត្វនិងសុខភ្នពសត្វ ជាអនុវស័ិយលួយោ ងសំខាន់ម្នវស័ិយកសិកលមកាុងក្ខ 

ចូ  ួលចំខៈករៅកាុងកំរៈើ នរសដ្ាកិចចជាតិ្។  អនុវស័ិយរន៉ះ បានរដ្ើ តួ្នាទីកាុងក្ខ ផគត់្ផគង់រសចកតី
រត្ូវក្ខ សាច់សត្វ និងសត្វកាុងស្សុក និងកាុងតំ្បន់ រោយបានចូ  លួោ ងសកលមកាុងក្ខ ក្ខត់្បនថយភ្នព
រកីរក និងរមវើឲ្យជីវភ្នព បស់របជាព  ដ្ាោនភ្នពមូ ធា ស្សបតាលរគា នរោបាយក្ខត់្បនថយភ្នពរកី
រក បស់ោជ ោា ភិបា ។ ោ ងណ្តលិញ ិខិត្បត្ោា នគតិ្យុត្ត សរោប់រគប់រគងអនុវស័ិយរន៉ះ រៅ
ោន ភ្នពខវ៉ះចរនាៃ ៉ះរៅរ ើយ៖ 

១.៥.១.អនុរកឹត្យរ ខ១៦អនរក.បក សតីពីក្ខ រត្ួត្ពិនិត្យអនាល័យសត្វ និងផ ិត្ផ ោនរដ្ើល
កំរៈើ ត្ពីសត្វរ សាម  តី្អនុរកឹត្យរន៉ះ រតត ត្និងរគប់ដ្ៈត ប់រៅរ ើខត្អនាល័យសត្វ រោយរមវើក្ខ ទប់
សាា ត់្ក្ខ  កីោ ឆ្ៃងជំងឺសត្វ ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វនិងក្ខ ពា សុខភ្នពសាធា ៈរ រោយអនុវត្តវធិាន
បសុរពទយរ ើោ ់ក្ខ នំាចូ  នំារចញ ឆ្ៃងក្ខត់្ និងដឹ្កជញ្ជូ នកាុងរបរទស។ ប ុខនតអនុរកឹត្យរ ខ១៦ 
រន៉ះ លិនបានរគប់រគងរៅរ ើក្ខ ងា ផ ិត្កលមសត្វរនា៉ះរទ ។ 
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១.៥.២.អនុរកឹត្យរ ខ១០៨ អនរក.បក សតីពីក្ខ រគប់រគងសត្តឃាត្ោា ន ក្ខ រត្ួត្ពិនិត្យអនាល័យ 
សត្វ សាច់ និងផ ិត្ផ សត្វរ អនុរកឹត្យរន៉ះ កំៈត់្អំពីក្ខ រគប់រគងសត្តឃាត្ោា ន សកលមភ្នពអាជីវ
កលមពិឃាត្សត្វ ក្ខ រត្តួ្ពិនិត្យអនាល័យសត្វ សាច់ និងផ ិត្ផ សត្វរៅតាលសត្តឃាត្ោា ននិង
កខនៃង ក់កាុងរគា បំៈងទប់សាា ត់្ក្ខ  កីោ ោ ជំងឺសត្វ ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វ ធានាគុៈភ្នព 
ផ ិត្ផ  និងក្ខ ពា សុខភ្នពសាធា ៈរ។  ឯីផ ិត្កលមសត្វវញិ អនុរកឹត្យរន៉ះ ក៏លិនរគប់រគងខដ្  
រោយរតត ត្រៅរ ើខត្ក្ខ រគប់-រគងខផាកអនាល័យប ុរណ្តណ ៉ះ។ 

១.៥.៣.អនុរកឹត្យរ ខ២៦ អនរក.បក សតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងភ្នា ក់ងា សុខភ្នពសត្វ 
ភូលិ។ 

១.៥.៤.រសចកតីរពាងចាប់សតីពីសុខភ្នពសត្វនិងផ ិត្កលមសត្វរ រកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់ 
និងរនសាទ បញ្ជូ នដ្ ់ទីសតីក្ខ គៈរ ដ្ាលន្រនតីរដ្ើលបធីសំុក្ខ សររលចពីរបលុខោជ ោា ភិបា ។ បចចុបបធនា 
រសចកតីរពាងចាប់រន៉ះ រៅលិនាន់រត្ូវបានអនុល័ត្ោក់ឲ្យអនុវត្តរៅរ ើយ។ 

ររៅពីអនុរកឹត្យាំងបីខាងរ ើ  រកសួងបានរចញរបក្ខសចំនួន១៩ កាុងរនា៉ះោនរបក្ខស
ចំនួន០៨ បានរ ៀបចំរ ើងខផអកតាលសាម  តី្អនុរកឹត្យរ ខ១៦ អនរក.បក សតីពីក្ខ រត្ួត្ពិនិត្យអនាល័យ
សត្វ និងផ ិត្ផ ោនរដ្ើលកំរៈើ ត្ពីសត្វ ចំនួន០៧សថិត្ររក្ខលសាម  តី្អនុរកឹត្យរ ខ១០៨ អនរក.បក 
សតីពីក្ខ រគប់រគងសត្តឃាត្ោា ន ក្ខ រត្ួត្ពិនិត្យអនាល័យសត្វ សាច់ និងផ ិត្ផ សត្វចំនួន០២ សថិត្
ររក្ខលសាម  តី្អនុរកឹត្យរ ខ២៦ អនរក.បក សតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងភ្នា ក់ងា សុខភ្នពសត្វ ភូលិ 
និងរបក្ខសចំនួន០២គឺរបក្ខសរ ខ៣៦៨របក.កសកចុ៉ះម្ថៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្ា ំ២០០១សតីពីក្ខ បរងាើត្ 
គៈរកោម មិក្ខ ចុ៉ះបញ្ជ ិក្ខ និងក្ខ ផត ់ ិខិត្អនុញ្ហា ត្រសវាកលមផ ិត្កលម និងបសុពយបា  និង
របក្ខស លួរ ខ១០១៣ សហវ.របក ចុ៉ះម្ថៃទី២៨ ខខមាូ ឆ្ា ំ២០១២ សតីពីក្ខ ផត ់រសវាសាធា ៈរ បស់
រកងួកសិកលម  កុ្ខា របោញ់ និងរនសាទ។ថវីរបើអនុវស័ិយរន៉ះ ោន ិខិត្បទោា នជាអនុរកឹត្យ និង
របក្ខសជាររចើនសរោប់រគប់រគងក៏រោយ ខត្ ិខិត្បទោា នាំងរនា៉ះ រគប់រគងបានខត្រៅរ ើខផាក    
អនាល័យសត្វរៅរព ដឹ្កជញ្ជូ នប ុរណ្តណ ៉ះ  ឯីខផាកផ ិត្កលម ឬក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ រៅលិនាន់ោនអត្ថបទ
ចាប់ណ្តលួយចាស់ោស់រៅរ ើយរទ។ ទនទឹលនឹងរន៉ះ រកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់និងរនសាទបាន
បរងាើត្បានរសចកតីរពាងចាប់សតីពីសុខភ្នពសត្វនិង ផ ិត្កលមសត្វ រហើយបានបញ្ជូ នរសចកតីរពាងរន៉ះ
រៅោជ ោា ភិបា  ចួរហើយ ខត្លកដ្ ់បចចុបបធនា ចាប់រន៉ះក៏រៅលិនាន់រត្ូវបានអនុល័ត្រៅរ ើយខដ្ ។ 
រា៉ះបីោ ងណ្ត ក៏ ិខិត្បទោា នាំងរនា៉ះ  រៅលិនាន់រឆ្ៃើយត្បនឹងត្រលូវក្ខ ម្នសាថ នក្ខ អភិវឌ្ឍន៍       
វស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វរៅរ ើយរទ។ រដ្ើលបធី ត់្ឲ្យាន់សភ្នពក្ខ ៈ៍កាុងតំ្បន់ ពិរសសរគា រៅពាៈិជជកលម
ម្នតំ្បន់អាសា ន បានកំពុងត្រលូវឲ្យកលពុជាពរងឹង សលត្ថភ្នពកាុងរកបខ័ៈឌ ចាប់ រទើបអាចោនសលត្ថ
ភ្នពរបកួត្របខជងរសដ្ាកិចចាំងកាុងតំ្បន់ និងាំងរៅករលិត្អនត ជាតិ្បាន។ 

 លួរសចកតីលក ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វភ្នគររចើនោនរទង់រាយជា កាៈររគសួា   ឯីក្ខ ចិញ្ច ឹលខបប
ពាក់កណ្តត  ឧសាហកលមនិងឧសាហកលមោនចំនួនតិ្ចតួ្ច ខដ្ កលពុជារៅលិនាន់អាចផគត់្ផគង់សាច់
សត្វសរោប់បំរពញត្រលវូក្ខ ហូបចុករៅកាុងរបរទសបានរៅរ ើយ។ ដូ្ចរន៉ះ កលពុជាចំាបាច់រត្វូនំា
ចូ សាច់សត្វ សត្វ ស់ និងស ុត្ពីររៅរបរទស រដ្ើលបធីបំរពញត្រលូវក្ខ កាុងស្សុក។ ទនទឹលនឹងរន៉ះខដ្  
សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងរ ើក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វរៅកលពុជារៅទន់រខាយ រោយសា ម្ថៃរដ្ើលម្នក្ខ ចញ្ច ឹល
ោនករលិត្ខពស់ លិនអាចរបកួត្របខជងជាលួយសត្វ ខដ្ នំាចូ ពីររៅរបរទសបាន។ ក ៈីម្ថៃរដ្ើលម្ន
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ក្ខ ចញ្ច ឹលោនត្ម្លៃខពស់ ខដ្ បណ្តត  លកពីកតាត ពូជ ចំៈី និងកតាត បរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលរនា៉ះ 
លយ ងរទៀត្ ំហូ ម្នក្ខ នំាចូ សាច់សត្វ សត្វ ស់ និងស ុត្ពីររៅរបរទស ក៏បានរមវើឲ្យោនផ ប ៉ះ-
ពា ់អវជិជោនដ្ ់ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វកាុងស្សុកផងខដ្ ។ ររៅពីកតាត ផ ិត្កលមសត្វនិងកតាត សលត្ថភ្នពម្ន
ក្ខ ចិញ្ច ឹលរៅោនករលិត្ កលពុជាក៏រៅោនបញ្ហា របឈលរ ើក្ខ រគប់រគងម្នក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺ
ឆ្ៃងផ ប៉ះពា ់ប សិាថ ន និងក្ខ រគប់រគងព័ត្នោន និងទិនាន័យម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ ររពា៉ះរបរទសកលពុជា
លិនាន់ោន ិខិត្បទោា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធនឹងក្ខ រគប់រគងក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វរៅរ ើយរទ។ 
 

២.ពោេរំណង កាតរវរិចច និងវិសាេភារ 
២.១. គោលបណំង 

រដ្ើលបធីបរងាើនផ ិត្ភ្នពសត្វ ទប់សាា ត់្ក្ខ  កីោ ោ ជំងឺសត្វ ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វ សុខោ ភ្នព
សត្វ សុខភ្នពសាធា ៈរ  និងប សិាថ ន ។ រគា បំៈងរន៉ះ ស្សបនឹងយុទធសាស្រសតចតុ្រក្ខៈដំ្ណ្តក់ក្ខ 
ទី៣  បស់ោជ ោា ភិបា រៅកាុងចតុ្រក្ខៈទី១ ខដ្ កំៈត់្អំពីក្ខ រ ើកសទយួវស័ិយកសិកលម កាុងរនា៉ះ 
ោននិោយពីក្ខ រ ើកកលពស់ច នាចិញ្ច ឹលសត្វ ឲ្យក្ខន់ខត្ទូ ំទូោយខថលរទៀត្តាល យរ ៖ 

ក-ក្ខ ជំ ញុរ ៀបចំ និងោក់ឲ្យអនុវត្តនូវរគា នរោបាយ និងយុទធសាស្រសតសតីពីក្ខ រ ើកកលពស់
ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ។ 

ខ-ក្ខ ជំ ញុក្ខ រ ើកកលពស់ក្ខ ស្សាវរជាវ និងក្ខ អភិវឌ្ឍរ ើក្ខ បងាា ត់្ពូជ ក្ខ រគប់រគងសុខភ្នព
សត្វ ក្ខ ផ ិត្ចំៈីសត្វ និងរបព័នធកសិោា នកាុងវស័ិយបសុសត្វ។ 

គ-ក្ខ ជំ ញុអនុល័ត្ចាប់សតីពីសុខភ្នពសត្វ និងផ ិត្កលមសត្វ រដ្ើលបធីជាលូ ោា នសរោប់រ ៀបចំ  
សាថ ប័ន និងរគប់រគងវស័ិយរន៉ះ កាុងរគា រៅពរងឹងក្ខ អនុវត្តសតង់ោអនាល័យរ ើផ ិត្ផ ពីសត្វ ក្ខ 
ពរងឹងនិងជំ ញុអនុវត្តវធិានក្ខ អនាល័យសត្វ ភូត្គាលអនាល័យ រដ្ើលបធបីងាា   ទប់សាា ត់្ និង ុបបំបាត់្ក្ខ 
ោ ោ ជំងឺសត្វ ក៏ដូ្ចជារដ្ើលបធីក្ខ ពា សុខភ្នពសាធា ៈរ។ 

 -ក្ខ ជំ ញុរ ើកទឹកចិត្តក្ខ វនិិរោគរ ើក្ខ ផ ិត្ចំៈីសត្វកាុងរទង់រាយលមយលនិងមំ រដ្ើលបធ ី
គំារទដ្ ់ច នាចិញ្ច ឹលសត្វ  លួជាលួយនឹងក្ខ រ ើកកលពស់របព័នធផត ់រសវាបរចចករទស ពូជ ឥៈាន និង
ក្ខ  កទីផា ជូនកសិក  ក្ខ រ ើកទឹកចិត្តក្ខ វនិិរោគឯកជនកាុងក្ខ ខកម្ចាផ ិត្ផ បសុសត្វ និងក្ខ បរងាើត្
សត្តឃាត្ោា នទំរនើប រពលាំងក្ខ សរលបសរលួ ពាៈិជជកលមរ ើបសុសត្វ និងផ ិត្ផ ោនរដ្ើល
កំរៈើ ត្ពីសត្វ។ 

២.២. កាតព្វកចិ្ច នងិវសិាលភាព្ 
របក្ខសរន៉ះ ខចងពីក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ រដ្ើលបធទីប់សាា ត់្ក្ខ  កីោ ោ ជំងឺឆ្ៃង

សត្វ ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វ សុខភ្នពសាធា ៈរ និងក្ខ ក្ខ ពា ប សិាថ ន។ នីតិ្បុគគ  ឬ បូវន័តបុគគ  
ខដ្ ោនបំៈងរបកបអាជីវកលមចិញ្ច ឹលសត្វោនក្ខត្ពវកិចច ដូ្ចខាងររក្ខល៖ 

 រសាើសំុ ិខិត្អនុញ្ហា ត្បរងាើត្កសិោា ន និងសំុចុ៉ះបញ្ជ ីកសិោា ន 
 ក្ខ សាងសង់រត្ូវរគា ពតាលបទោា នបរចចករទស 
 ធានាក្ខ អនុវត្តវធិានបសុពយបា  និងបទោា នបរចចករទសរគប់រគាន់សរោប់ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ។ 

របក្ខសរន៉ះោនវសិា ភ្នពអនុវត្តចំរពា៉ះកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ខាា ត្មំ ខាា ត្លមយល និងខាា ត្      
តូ្ច។ 
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៣.ជពព្ម្ើស 
តាលវមីិសាស្រសតRIA ោនជររលើសចំនួន២ រត្ូវបានយកលករមវើក្ខ សិកានិងវាយត្ម្លៃរពញរ ញ

អំពីផ ប ៉ះពា ់រ ើរសចកតីរពាងរបក្ខសខដ្ បានរ ៀបចំរ ើង រដ្ើលបធីររបៀបរមៀប កឲ្យរ ើញអំពីផ 
ប ៉ះពា ់។  

 ៣.១.ជពព្ម្ើសទី១៖  កាសាថ នភ្នពរដ្ើល រោយបនតពរងឹងក្ខ អនុវត្ត ិខិត្បទោា នខដ្ ោន
ស្សាប់។ តាល បាយក្ខ ៈ៍បូកស បុក្ខ ងា វស័ិយកសិកលមឆ្ា ំ២០១៤ សថិតិ្កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វោនចំនួន
របោៈ១.៣១២ កខនៃង កាុងរនា៉ះកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វខដ្ ោនចាប់អនុញ្ហា ត្ោនចំនួន៩៩កខនៃង  ី
ឯកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរបោៈ១.២១៣កខនៃងរទៀត្ លិនោនចាប់អនុញ្ហា ត្រទ។ ចំរពា៉ះកសិោា នខដ្ 
ោនចាប់អនុញ្ហា ត្ពីអាជាា ម ោនសលត្ថកិចច រៅលិនាន់អនុវត្តបានរតឹ្លរត្វូតាលបទោា នបរចចករទស
រទ រោយសា លិនាន់ោន ិខិត្បទោា នគតិ្យុត្តណ្តលួយខចងអំពី កាខៈឌ ត្រលូវម្នបទោា នបរចចក
រទសកាុងក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វរៅរ ើយ។ លយ ងរទៀត្ ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វបចចុបបធនា ក៏លិនាន់រត្ូវបានរ ើកលពស់
ក្ខ រគប់រគងឲ្យបានរតឹ្លរត្ូវតាលចាប់ទោៃ ប់រៅរ ើយ គឺរា៉ះអាករបកប ប ចិញ្ច ឹលសត្វចង់សំុ ឬលិនសំុ
ចាប់ក៏អាចចិញ្ច ឹលសត្វបាន។ អាករបកប ប ចិញ្ច ឹលសត្វោនចាប់ ោនភ្នពងាយស្សួ បនតិចជាងអាក
ចិញ្ច ឹលគាម នចាប់ រត្ង់ក្ខ សំុវញិ្ហា បនប័រត្រត្តួ្ពិនិត្យអនាលួយសត្វ រៅរព ខដ្ រត្ូវដឹ្កជញ្ជូ នសត្វ
រៅ ក់រៅទីផា ប ុរណ្តណ ៉ះ។ សកលមភ្នពចិញ្ច ឹលសត្វបចចុបបធនា ខដ្ អនុវត្តតាល ិខិត្បទោា នខដ្ ោន
ស្សាប់ បានបណ្តត  ឲ្យោនផ ប ៉ះពា ់អវជិជោនដូ្ចជា៖ 

 - ប សិាថ ន និងក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងពីសត្វរៅសត្វនិងពីសត្វរៅលនុសស ងហានិភ័យខពស់ 
-  ផ ិត្កលមសត្វលិនរត្វូបានរ ើកកលពស់ ខដ្ រមវើឲ្យកលពុជារបឈលនឹងក្ខ នំាចូ សាច់សត្វពី
ប រទស រដ្ើលបធបំីរពញត្រលកូ្ខ កាុងស្សុក 

- សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងោនករលិត្ាប ខដ្ អាចជាឧបសគគកាុងដំ្រៈើ  ក្ខ សោហ ៈកលម
អាសា ន   

- សថិតិ្ និងប ោិៈសត្វ ក្ខត ប់លិនបាន 
- ក្ខ បង់ចំៈូ ពីក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ រៅកាុងថវកិ្ខជាតិ្លិនចាស់ោស់ ។ 
៣.២.ជពព្ម្ើសទី២៖ រ ៀបចំរសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹល 

សត្វ។ របក្ខសរន៉ះ ោនរគា បំៈងបរងាើនផ ិត្ភ្នពសត្វ ទប់សាា ត់្និង ុបបំបាត់្ជំងឺឆ្ៃងសត្វ 
ក្ខ ពា សុខភ្នពសត្វ សុខភ្នពសាធា ៈរ និងប សិាថ ន។  ិខិត្បទោា នោនស្សាប់កាុងវស័ិយផ ិត្
កលម និងបសុពយបា  រៅលិនាន់អាចរោ៉ះស្សាយផ ប ៉ះពា ់អវជិជោនោនជាអាទិ៍ ផ ិត្កលមសត្វ
លិនាន់រត្ូវបានរ ើកកលពស់ខដ្ រមវើឲ្យកលពុជាលិនអាចផគត់្ផគង់បំរពញត្រលូវក្ខ សាច់សត្វ កាុងស្សុក      
ប សិាថ ន និងក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងពីសត្វរៅសត្វ និងពីសត្វរៅលនុសសោនហានិភ័យខពស់ សលត្ថ-
ភ្នពរបកួត្របខជងោនករលិត្ាប ខដ្ អាចជាឧបសគគកាុងដំ្រៈើ  ក្ខ សោហ ៈកលមអាសា ន  សថិតិ្ 
និងប ោិៈសត្វរៅក្ខត ប់លិនបាន ក្ខ បង់ចំៈូ ពីក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វរៅកាុងថវកិ្ខជាតិ្ក៏រៅលិនាន់អាច
រគប់រគងបាន ។ ដូ្ចរន៉ះ ក្ខ រ ៀបចំបញ្ាត្តិកលមរន៉ះរ ើង វានឹងផត ់របរោជន៍ជាររចើនកាុងក្ខ ជួយជរលុញ 
និងរ ើកកលពស់ក្ខ ចិញ្ច ឹលតាលខបបពាក់កណ្តត  ឧសាហកលម  និងឧសាហកលមខដ្ ោនបទោា ន-
បរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលរតឹ្លរត្ូវ រពលាំងអាចរោ៉ះស្សាយោ ់ផ ប ៉ះ-ពា ់អវជិជោនម្ន ប សិាថ ន 
និងក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងសត្វរគប់របរភទនារព អនាគត្។ 
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៤.ការវិភារផេរ ះាេ ់
៤.១.ជពព្ម្ើសទ១ី៖ ររាសាា នភារពែើម្ ពដ្ឋយរព្ងឹងការអនុវតតេខិិតរទដ្ឋា នដែេ

មានព្សារ ់
៤.១.១.បនទុកច្ណំាយគលើធុរកចិ្ច 

រា៉ះបីលិនាន់ោន ិខិត្បទោា នណ្តលួយចាស់ោស់ត្រលូវឲ្យ បូវន័ត ឬនីតិ្បុគគ  ខដ្ ោន
បំៈងរបកបលុខ ប ចិញ្ច ឹលសត្វបចចុបបធនាសំុចាប់អនុញ្ហា ត្ក៏រោយ ខត្បចចុបបធនាោនអាជីវក ចំនួន
៩៩ ូប បានរបើកកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វខដ្ ោនចាប់អនុញ្ហា ត្រចញរោយអាជាា ម ោនសលត្ថកិចច ររៅពី
រន៉ះ ោនកសិោា នចំនួន១.២១៣លិនាន់ោនចាប់អនុញ្ហា ត្រទ។កសិោា នខដ្ ោនចាប់ បាន
ចំណ្តយរ ើក្ខ សំុ ិខិត្អនុញ្ហា ត្កាុងរនា៉ះ កសិោា នខាា ត្មំ « របរភទ ក »លួយ រត្ូវចំណ្តយ២០០ដុ្ោៃ   
និងខាា ត្លមយល« របរភទ ខ» ចំណ្តយអស់១០០ដុ្ោៃ   ខដ្ កសិោា នាំងពី របរភទរន៉ះ ោនសុព 
ភ្នព ហូត្ដ្ ់រៅ៥ឆ្ា ំ របើគិត្ជាលមយលកសិោា នលួយ ចំណ្តយរតឹ្លខត្៣០ដុ្ោៃ  កាុងលួយឆ្ា ំ វាគឺជា
ចំណ្តយដ៏្តិ្ចតួ្ច។ ររៅពីចំណ្តយ ដ្ាបា  មុ កិចចក៏រត្វូចំណ្តយរ ើក្ខ សាងសង់លិនរ ៀប យ(លិន
តាលបទោា នបរចចករទស) និងចំណ្តយរ ើបនទុកបុគគ ិក ជាលមយលកាុង១កសិោា នអស់របោៈ 
១៨.២០០ដុ្ោៃ  ខដ្ ជាចំណ្តយលួយាប។ ជា លួ ជររលើសទី១រន៉ះ មុ កិចចោនបនទុកចំណ្តយ លិនគួ 
ឲ្យកត់្សោគ  ់រនា៉ះរទ។  

៤.១.២.បនទុកច្ណំាយគលើរដ្ឋា ភបិាល 
រដ្ើលបធីជំ ញុផ ិត្កលមសត្វ និងទប់សាា ត់្ក្ខ  ោី ោ ម្នឆ្ៃងសត្វ រកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់ 

និងរនសាទ (នាយកោា នផ ិត្កលម និងបសុពយបា ) បានខិត្ខំពរងឹងក្ខ អនុវត្ត ិខិត្បទោា នគតិ្
យុត្ត ខដ្ ោនស្សាប់ តាល យរសកលមភ្នពផសពវផាយ និងក្ខ ចុ៉ះតាលោនក្ខ អនុវត្តចាប់រៅតាល   
ោជធានី រខត្តរបចំាឆ្ា ំ។ សកលមភ្នពផសពវផាយ និងក្ខ ចុ៉ះតាលោនក្ខ អនុវត្តចាប់រៅតាលោជធានី 
រខត្តរន៉ះ  ោា ភិបា បានចំណ្តយថវកិ្ខអស់ចំនួនរបោៈ៥៣.៦១៩ដុ្ោៃ   ខដ្ កាុងលួយរខត្ត ឬ    
ោជធានី ោនបនទុកចំណ្តយរតឹ្លខត្របោៈ២.១៤៥ដុ្ោៃ  ប ុរណ្តណ ៉ះ ជាចំណ្តយលួយដ៏្តិ្ចតួ្ចលិនគួ 
ឲ្យកត់្    សោគ  ់។ 

រៅកាុងជររលើសទី១រន៉ះ ពាក់ព័នធនឹងបនទុកចំណ្តយាំងមុ កិចចនិង ោា ភិបា  រត្ូវបាន ក
រ ើញថ្ន លិនោនបនទុកចំណ្តយគួ ឲ្យកត់្សោគ  ់រនា៉ះរទ។ ថវីរបើ ាំងមុ កិចចនិង ោា ភិបា  ោនបនទុក
ចំណ្តយាបក៏ពិត្ខលន ខត្រគពិនិត្យរ ើញនូវបញ្ហា របឈល និងផ ប ៉ះពា ់អវជិជោនដ្ ់សងគលដូ្ច  
ត្រៅ៖ 

- ប សិាថ ន និងក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងពីសត្វរៅសត្វនិងពីសត្វរៅលនុសស ងហានិភ័យខពស់ 
- ផ ិត្កលមសត្វលិនរត្ូវបានរ ើកកលពស់ ខដ្ រមវើឲ្យកលពុជារបឈលនឹងក្ខ នំាចូ សាច់សត្វពី
ប រទស រដ្ើលបធបំីរពញត្រលកូ្ខ កាុងស្សុក 

- សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងោនករលិត្ាប ខដ្ អាចជាឧបសគគកាុងដំ្រៈើ  ក្ខ សោហ ៈកលម
អាសា ន   
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- ក្ខ ចូ  លួកាុងក្ខ បរងាើត្ក្ខ ងា ជូនរបជាព  ដ្ារៅកាុងវស័ិយផ ិត្កលម និងបសុពយបា  រៅ
ោនករលិត្ 

-  ិខិត្បទោា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធនឹងវស័ិយផ ិត្កលមនិងបសុពយបា រៅលិនាន់រឆ្ៃើយត្បនឹង
ត្រលូវក្ខ ម្នសាថ នក្ខ អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វរៅរ ើយរទ។ ជាក់ខសតង កាុងវស័ិយរន៉ះ ខវ៉ះ
 ិខិត្បទោា នគត្តិយុត្តពាក់ព័នធនឹងក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ វាជាឧបសគគដ្ ់ក្ខ វនិិរោគរ ើក្ខ ចិញ្ច ឹល
សត្វផងខដ្  រហើយអាចរមវើឲ្យរបរទសកលពុជាបាត់្បង់សលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងជាអនត ជាតិ្រ ើក្ខ 
នំារចញសាច់សត្វ ឬសត្វ។ តាលទិសរៅសោហ ៈកលមអាសា នឆ្ា ំ២០១៥ របរទសអាសា ន
នីលួយៗ ត្រលូវឲ្យោនចាប់សតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វនិង ិខិត្
បញ្ហជ ក់ក្ខ អនុវត្ត អរបរសើ ម្នកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ(Good Animal Husbandry Practice) រទើប
អាចរមវើអាជីវកលមនំារចញសាច់សត្វ ឬសត្វរៅ ក់រៅកាុងតំ្បន់អាសា នបាន។ ដូ្ចរន៉ះ រដ្ើលបធី ត់្
ឲ្យាន់សភ្នពក្ខ ៈ៍កាុងតំ្បន់ ពិរសសរគា រៅពាៈិជជកលមម្នតំ្បន់អាសា ន បានកំពុងត្រលូវ
ឲ្យកលពុជាពរងឹងសលត្ថភ្នពកាុងរកបខ័ៈឌ ចាប់ រទើបអាចោនសលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងរសដ្ាកិចច
ាំងកាុងតំ្បន់ និងាំងរៅករលិត្អនត ជាតិ្បាន 

- ក្ខ បំរពញតួ្នាទី បស់សលត្ថកិចចផ ិត្កលម និងបសុពយបា រៅតាលកសិោា នខវ៉ះកិចចសហក្ខ ពី
ោច ស់កសិោា ន 

-  ំបាកដ្ ់ក្ខ សំុក្ខ រត្ួត្ពិនិត្យអនាល័យសត្វ កាុងរព មុ កិចចរតូ្វដឹ្កជញ្ជូ នសត្វរៅ ក់
រៅរ ើទីផា កាុងរបរទសនិងរៅររៅរបរទស 

- អាកវនិិរោគខដ្ ោនចាប់អនុញ្ហា ត្រ ើក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ នឹង ងនូវផ ប ៉ះពា ់ពីក្ខ  កីោ 
ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងសត្វ ខដ្ ផទុ៉ះរចញពីកសិោា នភ្នគររចើនលិនោនចាប់និងគាម នបទោា នបរចចក
រទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលរតឹ្លរត្ូវ 

- សថិតិ្ និងប ោិៈសត្វ ក្ខត ប់លិនបាន 
- ក្ខ បង់ចំៈូ ពីក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ រៅកាុងថវកិ្ខជាតិ្លិនចាស់ោស់ ។ 
៤.២.ជពព្ម្ើសទី២៖ ពរៀរចំពសចរតីព្ាងព្រកាសសតរីីការរពងកើតនិងការព្ររ់ព្រងរសដិ្ឋា នចិញ្ច មឹ្

សតវៈ 
 របក្ខសរន៉ះ រ ៀបចំរ ើងរោយរកុលក្ខ ងា  បស់នាយកោា នផ ិត្កលមនិងបសុពយបា  

រដ្ើលបធោីក់សំុក្ខ ពិនិត្យនិងសររលចពីរកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់ និងរនសាទ។ រសចកតីរពាងរបក្ខស
សតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលោនចំនួន១៥របក្ខ  រោយត្រលូវឲ្យ បូវន័ត ឬនីតិ្បុគគ 
ខដ្ ោនបំៈងរបកបលុខ ប បរងាើត្កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ រត្ូវសំុ ិខិត្អនុញ្ហា ត្។ កសិោា នចិញ្ច ឹល
សត្វ រត្ូវបានខបងខចកជាបីរបរភទ គឺខាា ត្មំ លមយល និងខាា ត្តូ្ច រហើយោច ស់កសិោា នរត្ូវបំរពញតាល
 កាខ័ៈឌ ត្រលូវដូ្ចោនខចងរៅកាុងរបក្ខ ៣, ៦, ៧, និងរបក្ខ ១១ម្នរបក្ខសរន៉ះ ដូ្ចខាងររក្ខល៖ 

-ោនទីតំាងរៅកខនៃងសលស្សបខដ្ រៅឆ្ៃ យពីទីរបជំុជន របភពទឹកខដ្ លនុសសនិងសត្វររបើ
របាស់ជារបរកតី្ និងរត្ូវសាងសង់តាលបទោា នបរចចករទស 
-ោន បងព័ទធជំុវញិ និងោនរោងោល 
-សាងសង់អាងសរោប់រមវើជីវសុវត្ថិភ្នពសោៃ ប់រលរោគរៅរចករចញ-ចូ  
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-ោនចំៈត្ោនជំនិ៉ះរគប់របរភទ 
-រត្ូវោនចោៃ យសលស្សបតាលបទោា នបរចចករទសពីរោងចិញ្ច ឹលលួយរៅរោងចិញ្ច ឹលលួយ 
-ោនរបព័នធជីវសុវត្ថិភ្នព កខនៃងឆ្ៃងក្ខត់្ ងំាប់រលរោគ ោនបនទប់តៃ ស់បតូ សរលៃៀកបំពាក់លុននឹង
រចញពីកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ោនបនទប់ោងសោអ ត្ម្ដ្រជើងលុននិងររក្ខយរចញ-ចូ កសិោា ន 
ចិញ្ច ឹលសត្វ 
-ោនកខនៃងសរោប់សតកុចំៈីសត្វ 
-ោនបនទប់សរោប់ទុកោក់សោា  ប កិ្ខា រពទយ និងបសុឱ្សថស្សបតាលបទោា នបរចចករទស 
-សាងសង់រោងសរោប់ចិញ្ច ឹលសត្វតាលបទោា នបរចចករទស 
-ោនក្ខ ោិ ័យសរោប់លន្រនតីបសុរពទយោនសលត្ថកិចច 
-ោនក្ខ ោិ ័យរមវើក្ខ ងា សរោប់កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ និងបនទប់កលមក រៅោច់រោយខ កពី
ប រិវៈចិញ្ច ឹលសត្វ 
-ោនអគា រផទ សត្វរចញ-ចូ ោច់រោយខ កពីគាា  
-រោងសរោប់ពិនិត្យពយបា និងអនុវត្តវធិានបសុពយបា  
-ោនរបព័នធរគប់រគងក្ខកសំៈ ់តាល យរក្ខ សាងសង់អាងរបរពឹត្តិកលមឬ ជីវឧសម័ន 
-ោនបនទប់ទឹកនិងបងគន់អនាល័យ សរោប់បុ ស នា  ី
-ោនបនទប់សរោប់ទុកោក់សោា   ឧបក ៈ៍ររបើរបាស់កាុងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ 
-ោន សរោប់ដុ្ត្កំរទចសាកសពសត្វនិងក្ខកសំៈ ់ខដ្ ោនរលរោគ 
-ោនរបភពទឹកសាអ ត្សរោប់ររបើរបាស់រគប់រគាន់ 
-រត្ូវោនអាកបរចចករទសថ្នា ក់ប ញិ្ហា បរត្ផ ិត្កលមនិងបសុពយបា  ឬប ញ្ហា បរត្វទិយសាស្រសត
សត្វ ឬប ញិ្ហា បរត្រវជជសាស្រសតសត្វរ ើងរៅ ឬសញ្ហា បរត្សលលូ  រដ្ើលបធទីទួ ខុសរត្ូវ
ក្ខ ងា បរចចករទសកាុងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ 
-រត្ូវោនរបព័នធអត្តសញ្ហា ៈសត្វរៅកាុងកសិោា ន 
-រត្ូវផត ់ បាយក្ខ ៈ៍រទៀងាត់្ជូនអងគភ្នពផ ិត្កលមនិងបសុពយបា នូវសថិតិ្សត្វរៅកាុងក
សិោា ន ដំ្រៈើ  ក្ខ កសិោា ន និងសាថ នភ្នពជំងឺរ ៀងោ ់០៣ខខលតង តាល យរអាកបរចចករទស 
ផ ិត្កលមនិងបសុពយបា របចំាក្ខ រៅកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ខដ្ ទទួ សាគ  ់រោយនាយក
ោា នផ ិត្កលមនិងបសុពយបា ។ 
ជររលើសទី២ សតីពីក្ខ រ ៀបចំរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹល រត្ូវបាន

សិកានិងវភិ្នគតាល កាៈរវទិយសាស្រសតពីផ ប ៉ះពា ់រ ើបនទុកចំណ្តយ និងផ ចំរៈញម្នមុ កិចច
និង ោា ភិបា ៖ 

 
 
 



12 

 

៤.២.១.បនទុកច្ណំាយគលើធុរកចិ្ច 
រដ្ើលបធអីនុវត្តតាលបញ្ាត្តិកលមថមីខដ្ ត្រលវូឲ្យមុ កិចចបំរពញក្ខត្ពវកិចចដូ្ចោនខចងរៅកាុងរបក្ខ ៣, 

៦, ៧, និងរបក្ខ ១១ខាងរ ើ រនា៉ះមុ កិចច ោនបនទុកចំណ្តយស បុចំនួន៣៨.៩៦១.៨៩១ដុ្ោៃ  រសមើនឹង
៩៧.៥៥%ម្នចំណ្តយស បុាំងមុ កិចចនិង ោា ភិបា  កាុងរនា៉ះកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វលួយកខនៃង រត្វូ
ចំណ្តយជាលមយលអស់២៩.៦៩៧ដុ្ោៃ  ។ តាលក្ខ គៈនា មុ កិចចបាន ងនូវបនទុកចំណ្តយបខនថល
របោៈ ១១.៦៩៧ដុ្ោៃ   រសមើនឹង៣៩,៣៩% សរោប់ដំ្រៈើ  ក្ខ របើកកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វលួយកខនៃង 
របើររបៀបរមៀបនឹងសាថ នភ្នពរដ្ើលគឺលុនរព លិនាន់បរងាើត្របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្      និងក្ខ រគប់រគង    
កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះ។ ចំណ្តយរកើនរ ើងខដ្ រមៀបនឹងសាថ នភ្នពរដ្ើលរបោៈ៣៩,៣៩%រនា៉ះ 
រោយសា មុ កិចចរត្ូវចំណ្តយបខនថលរ ើក្ខ សាងសង់ដូ្ចជាអាងរបរពឹត្តិកលម ឬ ជីវឧសម័ន  ករលទច
សាកសព អគា រផទ សត្វរចញ-ចូ ោច់រោយខ កពីគាា  ចំណ្តយ ដ្ាបា រ ើអាកបរចចករទស កលមក  
និងក្ខ រ ៀបចំ បាយក្ខ ៈ៍ ជូនអងគភ្នពោនសលត្ថកិចចនូវសថិតិ្សត្វរៅកាុងកសិោា ន ដំ្រៈើ  ក្ខ កសិ
ោា ន និងសាថ នភ្នពជំងឺរ ៀងោ ់០៣ខខលតងជារដ្ើល។ របើពិនិត្យពីបនទុកចំណ្តយរន៉ះ ហាក់បីដូ្ចជាខពស់
បនតិច ខត្វានឹងរមវើឲ្យកសិោា នរៅកលពុជា ោនក្ខ រគប់រគងតាលបទោា នបរចចករទសលួយចាស់ោស់ 
ធានានិងក្ខ ពា បាននូវសុវត្ថិភ្នពនិងសុខភ្នពសាធា ៈរ ពិរសសក្ខ ក្ខ ពា ក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺ
ឆ្ៃងសត្វ ខដ្ ជាកតាត ប ៉ះពា ់មៃន់មៃ ដ្ ់ផ ិត្កលមសត្វ និងរសដ្ាកិចចសងគល។ 

៤.២.២.បនទុកច្ណំាយគលើរដ្ឋា ភបិាល 
រៅកាុងដំ្រៈើ  ក្ខ រ ៀបចំរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ  ដ្ា

(រកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់ និងរនសាទ) បាន ងនូវបនទុកចំណ្តយោនជាអាទិ៍ ក្ខ រ ៀបចំរសចកតី
រពាង ក្ខ ពិររគា៉ះរោប ់ ក្ខ ងា ផសពវផាយ ក្ខ រចញ ិខិត្អនុញ្ហា ត្ និងក្ខ ផ ិត្ឯកសា  ( ពាកយ
សំុបរងាើត្និងចុ៉ះបញ្ជ ីកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ) ក្ខ ចុ៉ះរត្ួត្ពិនិត្យនិងរមវើវធិានបសុរពទយ ក្ខ ងា រគប់រគង
ទិនាន័យនិងក្ខ ចុ៉ះតាលោនក្ខ អនុវត្តតាលកសិោា ន រោយោនបនទុកចំណ្តយស បុ ៩៧៩.០៩៧ដុ្ោៃ
  រសមើនឹង២,៤៥%ម្នចំណ្តយស បុាំងមុ កិចចនិង ោា ភិបា ។ របើរមៀបនឹងមុ កិចច  ោា ភិបា  ោន
បនទុកចំណ្តយាប។ 

៤.២.៣.អពំ្ផីលច្គំណញ 
ក្ខ បរងាើត្បញ្ាត្តិកលមថមី សតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះរ ើង បាន

បរងាើន និងបខនថលបនទុកចំណ្តយរបោៈ៣៩,៣៩% ដ្ ់មុ កិចចសរោប់ដំ្រៈើ  ក្ខ របើកកសិោា នចិញ្ច ឹល
សត្វលួយកខនៃង របើររបៀបរមៀបនឹងសាថ នភ្នពរដ្ើលលុនរព លិនាន់បរងាើត្របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និង
ក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះ  ឯី ដ្ាក៏ោនបនទុកចំណ្តយរសមើនឹង៩៧៩.០៩៧ដុ្ោៃ  កាុងរនា៉ះ 
១ខខ ដ្ារត្ូវចំណ្តយអស់របោៈ៨១.៥៩១ដុ្ោៃ  ។ តាលក្ខ វភិ្នគ ាំង ដ្ានឹងមុ កិចច រ ើញថ្ន ោន
បនទុកចំណ្តយខពស់ ប ុខនតរបក្ខសរន៉ះ នឹងនំាលកនូវផ ចំរៈញដ្ ់សងគលររចើន ោនជាអាទិ៍៖ 
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- រ ើកកលពស់ផ ិត្កលមសត្វ 
-ក្ខ ក្ខ ពា ប សិាថ ន និងទប់សាា ត់្បាននូវក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងពីសត្វរៅសត្វ និងពី
សត្វរៅលនុសស 

-រមវើឱ្យសាច់សត្វោនសុវត្ថភ្នព និងបរងាើនទំនុកចិត្តដ្ ់អាកររបើរបាស់ 
-បរងាើនសលត្ថភ្នពរបកួត្របខជង ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វកាុងស្សុក រដ្ើលបធីជំ ញុផ ិត្កលមសរោប់បំរពញ
ត្រលូវក្ខ  ផគត់្ផគង់ទីផា កាុងស្សុក និង ឈានរៅដ្ ់ក្ខ នំារចញរៅរព អនាគត្ 

-រមវើឱ្យោនរបសិទធភ្នព ដ្ ់ក្ខ រគប់រគងសថិតិ្ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ និងប ោិៈសត្វ 
-បរងាើត្ក្ខ ងា កាុងស្សុកជូនរបជាព  ដ្ាខខម  ខដ្ កំពុងរបឈលនឹងច នា ំហូម្នព ក  
ចំណ្តកស្សុក រៅ កក្ខ ងា រមវើរៅររៅរបរទស និងចូ  លួកាុងក្ខ  កាកំរៈើ នរសដ្ាកិចចរបចំា
ឆ្ា ំ 

-បរងាើនទំនុកចិត្តដ្ ់អាកវនិិរោគកាុងវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វ តាល យរក្ខ ោនរកបខ័ៈឌ ចាប់លួយ
ចាស់ោស់ សរោប់ធានា និងសរលួ ដ្ ់ក្ខ របកបអាជីវកលម បស់មុ កិចច 

- ក្ខ ងា រគប់រគងចំៈូ កាុងវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វ ោនភ្នពងាយស្សួ និងចាស់ោស់ 
- រមវើឲ្យកលពុជា អាចនំារចញនូវផ ិត្ផ សត្វ ចូ រៅកាុងទីផា អាសា នបាន រៅរព កលពុជា 
បានបំរពញតាលទិសរៅសោហ ៈកលមអាសា នឆ្ា ំ២០១៥ ខដ្ ត្រលូវឲ្យរបរទសកាុងតំ្បន់អា
សា ននីលួយៗ ោនចាប់សតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ និង ិខិត្បញ្ហជ ក់
ក្ខ អនុវត្ត អរបរសើ ម្នកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ(Good Animal Husbandry Practice) រទើបអាចរមវើ
អាជីវកលមនំារចញសាច់សត្វ ឬសត្វរៅ ក់រៅកាុងតំ្បន់អាសា នបាន។ ដូ្ចរន៉ះ រដ្ើលបធ ីត់្ឲ្យាន់
សភ្នពក្ខ ៈ៍កាុងតំ្បន់ ពិរសសសោហ ៈកលមរសដ្ាកិចចអាសា ន បានកំពុងត្រលវូឲ្យកលពុជា
ពរងឹងសលត្ថភ្នពកាុងរកបខ័ៈឌ ចាប់ រទើបអាចោនសលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងរសដ្ាកិចចាំងកាុង
តំ្បន់ និងាំងរៅករលិត្អនត ជាតិ្បាន។ 
តាលក្ខ វភិ្នគផ ប ៉ះពា ់ រគអាចសនាិោា នបានថ្ន ជររលើសទី២ ោនបនទុកចំណ្តយខពស់

ចំរពា៉ះ ដ្ានិងមុ កិចច  ខដ្ កាុងរនា៉ះ រៅឆ្ា ំដំ្បូង មុ កិចចបានចំណ្តយភ្នគររចើនរ ើក្ខ សាងសង់ ប ុខនត
របើដ្កបនទុកចំណ្តយរ ើក្ខ សាងសង់រៅឆ្ា ំដំ្បូងរចញ រនា៉ះកសិោា នលួយជាលមយលបានថយបនទុក
ចំណ្តយ លករៅរតឹ្លរបោៈ៤.៥០០ដុ្ោៃ   រសមើនឹងរបោៈ១៥,៤១%ប ុរណ្តណ ៉ះ។ ទនទឹលជាលួយគាា
រន៉ះខដ្  រគក៏សរងាត្ោនផ ចំរៈញចលបធងៗដ្ ់សងគលោនដូ្ចជា ក្ខ ក្ខ ពា ប សិាថ ន និងទប់សាា ត់្
បាននូវក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងសត្វ ក្ខ បរងាើត្ក្ខ ងា កាុងស្សុកជូនរបជាព  ដ្ាខខម   រមវើឲ្យកលពុជា
អាចនំារចញនូវផ ិត្ផ សត្វ ចូ រៅកាុងទីផា អាសា នបាន រៅរព កលពុជា បានបំរពញតាលទិស
រៅសោហ ៈកលមអាសា នឆ្ា ំ២០១៥ ខដ្ ត្រលូវឲ្យរបរទសកាុងតំ្បន់អាសា ននីលួយៗ ោនចាប់សតីពី
ក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ និង ិខិត្បញ្ហជ ក់ក្ខ អនុវត្ត អរបរសើ ម្នកសិោា ន
ចិញ្ច ឹលសត្វ(Good Animal Husbandry Practice) រទើបអាចរមវើអាជីវកលមនំារចញសាច់សត្វ ឬសត្វរៅ
 ក់រៅកាុងតំ្បន់អាសា នបាន ពិរសសក្ខ ចូ  លួអនុវត្តយុទធសាស្រសតចតុ្រក្ខៈដំ្ណ្តក់ក្ខ ទី៣  បស់
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ោជ ោា ភិបា ខដ្ រៅកាុងចតុ្រក្ខៈទី១ បានកំៈត់្អំពីក្ខ រ ើកសទួយវស័ិយកសិកលម កាុងរនា៉ះ ោន
និោយពីក្ខ រ ើកកលពស់ច នាចិញ្ច ឹលសត្វ ឲ្យក្ខន់ខត្ទូ ំទូោយ។ 

 

៥. ការរិពព្ោះពោរេ ់
 រដ្ើលបធីោនលូ ោា នរគប់រគាន់កាុង ក្ខ វាយត្ម្លៃអំពីផ ប ៉ះពា ់រ ើរសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ 

បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះ រកុលRIA  បស់រកសួង បានរមវើក្ខ ពិររគា៉ះរោប ់
ជាលួយអាកពាក់ព័នធរោយទទួបានលតិ្រោប ់ដូ្ចត្រៅ៖ 

៥.១. រិពព្ោះពោរេជ់ាម្ួយដផនរសាធារណៈ 
 ៥.១.១-ក្កមុORIAក្បចEំCOSSOC ននទសី្តីការគណៈរដ្ាមន្នតៈី  រសចកតីរពាងរបក្ខស ខដ្ រកសួង
កសិកលម  កុ្ខា របោញ់ និងរនសាទ បានរ ៀបចំរ ើងលករន៉ះ ពិត្ជាោនសា សំខាន់កាុងអនត ក្ខ  ខដ្ 
ចាប់សតីពីសុខភ្នពសត្វនិងផ ិត្កលមសត្វ រៅលិនាន់បានអនុល័ត្ោក់ឲ្យអនុវត្ត។ កាុងន័យរន៉ះ 
រកសួងកសិកលមចំាបាច់រត្ូវោន ិខិត្បទោា នគតិ្យុត្តណ្តលួយសរោប់ រគប់រគងក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ។ ក្ខ 
ចិញ្ច ឹលសត្វរៅកលពុជា រៅោនករលិត្ទន់រខាយ លិនាន់អាចផគត់្ផគង់ ត្រលូវក្ខ សាច់សត្វកាុងរបរទស
បានរៅរ ើយ ជារហតុ្រមវើឲ្យោនក្ខ នំាចូ ប ោិៈសាច់សត្វដ៏្ររចើនពីររៅរបរទស។ ក្ខ ពឹងខផអក
រ ើក្ខ នំាចូ  រោយលិនជំ ញុក្ខ រ ើកកលពស់ផ ិត្កលមកាុងស្សុកឲ្យបានខាៃ ំងក្ខៃ  វាជាកតាត លិនាន់
រឆ្ៃើយត្បបានសលស្សបកាុងក្ខ ចូ  ួលរៅកាុងកំរៈើ នរសដ្ាកិចចរបចំាឆ្ា ំពីវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វ ររពា៉ះ
របរទសកលពុជា ពិត្ជាោនសក្ខត នុព ខពស់កាុងក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ។ បចចុបបធនា វស័ិយចញ្ច ឹលសត្វ រគសរងាត្
រ ើញោនក្ខ ចិញ្ច ឹលររចើនខត្តាលខបប កាៈររគសួា   ឯីតាល កាៈរពាក់កណ្តត  ឧសាហកលម 
និងឧសាហកលមរ ើញោនចំនួនតិ្ចតួ្ចរៅរ ើយ។  

ចំរពា៉ះរសចកតីរពាងរបក្ខសខដ្ រកសួងររគាងនឹងបរងាើត្រន៉ះ ោនរគា បំៈងរោ៉ះស្សាយបញ្ហា
ចលបធងៗោនជាអាទិ៍ ក្ខ បរងាើនផ ិត្ភ្នពសត្វ ក្ខ ទប់សាា ត់្ក្ខ  កីោ ជំងឺឆ្ៃងសត្វ ក្ខ ក្ខ ពា សុខ
ភ្នពសត្វ សុខ-ោ ភ្នពសត្វ សុខភ្នពសាធា ៈរ និងក្ខ ក្ខ ពា ប សិាថ ន ដូ្ចោនខចងរៅកាុងរបក្ខ 
១ម្នរសចកតីរពាង។  សាម  តី្ម្នរបក្ខសាំងលូ  លិនោនរបក្ខ ណ្តលួយ និោយពីក្ខ បរងាើន   ផ ិត្
ភ្នពសត្វរនា៉ះរទ ខត្ខៃឹលសា រតត ត្ខត្រៅរ ើក្ខ រគប់រគងក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងសត្វប ុរណ្តណ ៉ះ។ 
រហតុ្រន៉ះ គួ ោនរបក្ខ ណ្តលួយខចងអំពីក្ខ ជំ ញុផ ិត្កលមសត្វ រោយោនក្ខ រ ើកទឹកចិត្តពី ដ្ារៅ
ដ្ ់អាកចិញ្ច ឹលសត្វផង រដ្ើលបធីឲ្យរបក្ខសរន៉ះ ោនខៃឹលសា រគប់រជងុររជាយ។ ទនទឹលនឹងរន៉ះ ក៏រសាើ
រកសួងពិចា ណ្ត រ ើបនទុកចំណ្តយ ខដ្ អាចរមវើឲ្យប ៉ះពា ់ដ្ ់ក្ខ របកប ប ចិញ្ច ឹលសត្វ បស់មុ កិចច។ 

៥.១.២-ការយិាល័យផលិតកមមនននាយកដ្ឋា នផលិតកមម នងិបសុ្ព្ាបាល 
 ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វបចចុបបធនា រយើងរៅលិនាន់ ិខិត្បទោា នគតិ្យុត្ត សរោប់រគប់រគងរៅរ ើយ

រទ។ អាជីវក ខដ្ បានសំុចាប់ចិញ្ច ឹលសត្វសពវម្ថៃ គឺរោយសា ពួកគាត់្រត្វូក្ខ សំុវញិ្ហា បនបរត្អនាល័យ
សត្វកាុងរព ដឹ្កជញ្ជូ នសត្វប ុរណ្តណ ៉ះ  ឯីក្ខ របលូ កម្រលម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វរទៀត្រសាមក៏លិនាន់ោន
លូ ោា នកំៈត់្ចាស់ោស់ខដ្ ។ តាលរបក្ខស លួសតីពីក្ខ ផត ់រសវាសាធា ៈរ បស់រកសួងកសិកលម 
 កុ្ខា របោញ់ និងរនសាទ កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វខដ្ ោនចាប់អនុញ្ហា ត្ រត្វូបានរគខបងខចកជាកសិោា ន
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ចិញ្ច ឹលសត្វខាា ត្មំរបរភទ «ក» និងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វខាា ត្លមយលរបរភទ «ខ» រដ្ើលបធសីរលួ ដ្ ់ក្ខ 
របលូ ចំៈូ ពីរសវាសាធា ៈរ ខដ្ កាុងរនា៉ះក្ខ សំុ ិខិត្អនុញ្ហា ត្របើកកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ
របរភទ«ក» លួយកខនៃងរត្វូបង់៨០០.០០០រ ៀ  និងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរបរភទ «ខ» ម្ថៃ៤០០.០០០
រ ៀ  ។ រា៉ះបីថ្ន ោនកសិោា ន ខបងខចកជារបរភទ«ក» និងរបរភទ «ខ» ដូ្ចកំៈត់្រៅកាុងរបក្ខស
 លួក៏ពិត្ខលន ខត្វារៅលិនាន់ោនបញ្ាត្តិកលមណ្តលួយរចញរោយ ដ្ា កំៈត់្ពី កាខៈឌ  និងក្ខ សំុ
បរងាើត្កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វឲ្យបានចាស់ោស់រៅរ ើយ ខដ្ ជារបក្ខ ដ៏្ ំបាកសរោប់សលត្ថកិចចកាុង
ក្ខ រគប់រគងម្នក្ខ  កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃង ផ ប ៉ះពា ់ប សិាថ ន និងបរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលជារដ្ើល។ 
លយ ងរទៀត្ ក្ខ លិនោនបញ្ាត្តិកលមសរោប់រគប់រគងក្ខ ចិញ្ច ឹល សត្វ ខបបរន៉ះ នឹងរមវើឲ្យកលពុជា លិនអាច
នំារចញនូវផ ិត្ផ សត្វចូ រៅកាុងទីផា អាសា នបាន ររពា៉ះតាលទិសរៅសោហ ៈកលមអាសា ន
ឆ្ា ំ២០១៥ បានត្រលវូឲ្យរបរទសកាុងតំ្បន់អាសា ននីលួយៗ  ោនចាប់   សតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគង  
កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ និង ិខិត្បញ្ហជ ក់ក្ខ អនុវត្ត អរបរសើ ម្នកសិោា ន ចិញ្ច ឹលសត្វ (Good Animal 
Husbandry Practice) រនា៉ះរទើបរបរទសជាសោជិកនីលួយៗ អាចរមវើអាជីវកលមនំារចញសាច់សត្វ ឬ
សត្វរៅ ក់រៅកាុងតំ្បន់អាសា នបាន។ ជាលួយគាា រន៉ះ រៅកាុងសោហ ៈកលមរសដ្ាកិចចអាសា ន 
ខដ្ ឈានចូ លកដ្ ់រៅរតឹ្លម្ថៃទី៣១ ខខមាូ ឆ្ា ំ២០១៥រន៉ះ របរទសកលពុជា ចំាបាច់រត្ូវរបក្ខស
ឲ្យររបើ និងោក់ឲ្យអនុវត្តនូវ ិខិត្បទោា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធនឹងជីវសុវត្ថិភ្នពនិងក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ អ 
(Good Farming Practices- GFP) ររពា៉ះវាជាឧបក ៈ៍ដ៏្សំខាន់សរោប់ក្ខ ទប់សាា ត់្និងក្ខ រត្ួត្-      
ពិនិត្យជំងឺសត្វរៅកាុងរបព័នធផ ិត្កលមសត្វ។ 

ដូ្រចា៉ះ ក្ខ រ ៀបចំរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះរ ើង វាជាក្ខ 
អភិវឌ្ឍរកបខ័ៈឌ គតិ្យុត្ត រដ្ើលបធីគំារទយុទធសាស្រសតចតុ្រក្ខៈដំ្ណ្តក់ក្ខ ទី៣  បស់ោជ ោា ភិបា 
សរោប់នីតិ្ក្ខ ទី៥ម្ន ដ្ាសភ្ន ខដ្ ោនខចងោ ងចាស់រៅកាុងលំុទី២ សតីពីក្ខ រ ើកកលពស់ក្ខ 
ចិញ្ច ឹលសត្វ និងវា វីបបធកលមម្នចតុ្រក្ខៈទី១ សតីពីក្ខ រ ើកសទួយវស័ិយកសិកលម និងកាុងប បិទខដ្ រព៉ះ
ោជាណ្តចរកកលពុជារត្ូវបំរពញកាុងរកបខ័ៈឌ ម្នអងគក្ខ ពាៈិជជកលមពិភពរោក (WTO) អងគក្ខ សុខ
ភ្នពសត្វពិភពរោក (OIE) ក្ខ រមវើសោហ ៈកលមកលពុជា ជាលួយអាសា ន(ASEAN) និងជាលួយបណ្តត
របរទសកាុងតំ្បន់ផងខដ្ ។ ដូ្ចរន៉ះ គួ រកសួងជួយជំ ញុក្ខ កសាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និង ក្ខ 
រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វឲ្យបានរ ឿន រៅរព ខដ្ ចាប់សតីពីសុខភ្នពសត្វ   និងផ ិត្កលមសត្វ 
 រៅលិនាន់រត្ូវបានអនុល័ត្ោក់ឲ្យអនុវត្ត។ 

៥.១.៣-អគគរ ខាមិក្ខ  ង ទទួ បនទុកក្ខ ងា ផ ិត្កលមនិងបសុពយបា ម្នរកសួងកសិកលម  កុ្ខា
របោញ់ និងរនសាទរ 

រសចកតីរពាងរបក្ខសរន៉ះ គួ អងគភ្នពនាយកោា នផ ិត្កលម និងបសុពយបា  សិកាឲ្យបានសីុ
ជររៅជាលួយនឹង ិខិត្បទោា នគតិ្យុត្តម្នបណ្តត  របរទស ខដ្ រគធាៃ ប់អនុវត្តរ ើក្ខ រគប់រគង
ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ ពិរសសចាប់ ឬអនុសញ្ហា អនត ជាតិ្ខដ្ ពាក់ព័នធនឹងវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វ ថ្នរត្ើកសិោា ន
ចិញ្ច ឹលសត្វលួយរត្ូវោន កាខៈឌ រត្វូបំរពញអវីខៃ៉ះ។ របើពិនិត្យលួយរត្ួសរ ើខៃឹលសា ម្នរសចកតីរពាង
រន៉ះ ហាក់ក្ខ ឲ្យនិយលន័យពាកយ « កសិោា ន »រៅលិនាន់ចាស់  ឯីខៃឹលសា  លួម្នរសចកតីរពាង
របក្ខស ក៏រៅលិនាន់រឆ្ៃើយត្បរៅនឹងរគា បំៈងដូ្ចោនខចងកាុងរបក្ខ ១ម្នរសចកតីរពាងរៅ 



16 

 

រ ើយ ។ ក្ខ រ ៀបចំរបក្ខសរន៉ះរ ើងជាក្ខ  អ រៅរព ខដ្ ចាប់សតីពីផ ិត្កលមសត្វ និងសុខភ្នព
សត្វ រៅលិនាន់បានអនុល័ត្ ខត្គួ ពិនិត្យខៃឹលសា  និងអត្ថន័យ ម្នរបក្ខសរន៉ះ ឲ្យបានរគប់រជុងររជាយ 
រដ្ើលបធីងាយស្សួ យករៅអនុវត្ត។ 

៥.១.៤-សលត្ថកិចចម្នលនទី កសិកលម ម្នរខត្តកំពង់សព ឺកំពង់ឆ្ា ងំ ម្រពខវង កំពង់ចាល និងរខត្ត ត្នគិ រី  
បច្ចុបបនន ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វោនរទង់រាយជា កាៈររគួសា ោនចំនួនររចើន រោយពំុោនចាប់

អនុញ្ហា ត្ពីសលត្ថកិចចជំនាញរទ  ឯីក្ខ ចិញ្ច ឹលកាុង បូភ្នពជាកសិោា នោនចាប់អនុញ្ហា ត្ពីសលត្ថកិចច
ជំនាញោនប ោិៈតិ្ចតួ្ចរៅកាុងរខត្តនីលួយៗ ខដ្ ជាលមយលអាចោនចំនួនពី២រៅ៣កសិោា ន
ប ុរណ្តណ ៉ះកាុងលួយរខត្ត ។ អាកចិញ្ច ឹលសត្វបានរសាើសំុ ិខិត្អនុញ្ហា ត្ាំងអស់ ពំុោន ិខិត្បទោា នគតិ្
យុត្តណ្តលួយត្រលូវពួកគាត់្សំុបរងាើត្កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរទ។ ខត្ក្ខ ក្ខ ោក់ពាកយសំុបរងាើត្កសិោា ន
ចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះ វាជាក្ខ ឮត្ៗគាា តាល យរក្ខ ខៈនំា បស់លនទី កសិកលម (ក្ខ ោិ ័យផ ិត្កលម និង
បសុពយបា ) ខដ្ ខត្ងខត្ចុ៉ះផសពវផាយអំពីបរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ ក្ខ រគប់រគងប សិាថ ននិងជីវ-
សុវត្ថិភ្នព។ជាមលមតាក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វរា៉ះបីោនក្ខ រគប់រគងប សិាថ នបាន អោ ងណ្តក៏រោយ វាខត្ងខត្
រៅោនកៃិន និងសខរលកសត្វ ខដ្ អាចប ៉ះពា ់ដ្ ់ក្ខ  ស់រៅ បស់របជាព  ដ្ាលិនខាន រគាន់ខត្
តិ្ច ឬររចើនប ុរណ្តណ ៉ះ។ កនៃងលក ក ៈីកៃិន និងសខរលកសត្វខដ្ រចញពីកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ធាៃ ប់ោន
របជាព  ដ្ាបតឹងឲ្យអាជាា ម ោនសលត្ថកិចច ចាត់្វធិានក្ខ រោ៉ះស្សាយ។ កាុងក្ខ ចិញ្ច ឹលរន៉ះខដ្  ក្ខ  កី
ោ ម្នជំងឺភ្នគររចើនរកើត្រចញពីក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វជា កាៈររគួសា  ខត្វាករលោនផទុ៉ះរចញពីកសិោា ន 
ខដ្ ោនចាប់រតឹ្លរត្ូវ ររពា៉ះកសិោា នោនចាប់រតឹ្លរត្ូវបានអនុវត្តនូវជីវសុវត្ថិភ្នពនិងវធិានបសុពយ-
បា ជារបចំា។ 

ពាក់ព័នធនឹងរសចកតីរពាងរបក្ខសរន៉ះ លនទី កសិកលម សូលគំារទចំរពា៉ះក្ខ រ ៀបចំរបក្ខសសតីពីក្ខ 
បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ខដ្ ោនវសិា ភ្នពរគបដ្ៈត ប់ដ្ ់ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វខាា ត្
តូ្ច ខត្គួ រកសួងពិនិត្យ ទធភ្នពរ ើក្ខ ខកសរល ួោនជាអាទិ៍ ក្ខ ចុ៉ះបញ្ជ ីកសិោា ន ពំុគួ ចុ៉ះបញ្ជ ីរៅ
ថ្នា ក់ជាតិ្ាំងអស់រនា៉ះរទ ពាក់ព័នធនឹងសុព ភ្នព៥ឆ្ា ំម្ន ិខិត្អនុញ្ហា ត្ ខដ្ ោនខចងរៅរត្ង់
របក្ខ ១១  គួ ខត្ក្ខត់្បនថយលករៅរតឹ្ល១ឆ្ា ំ      រដ្ើលបធីងាយស្សួ ខៈនំាដ្ ់ោច ស់កសិោា នរ ៀងោ ់ឆ្ា ំ 
សំុៈូលព រកសួងចំរពា៉ះក្ខ ចុ៉ះបញ្ជ ីកសិោា ន សូលកំុឲ្យោនក្ខ សមុគសាម ញ ជាពិរសសរត្ូវោនក្ខ 
រ ើកទឹកចិត្តដ្ ់សហគលន៍អភិវឌ្ឍន៍កសិកលម។ 

 ខត្រដ្ើលបធឲី្យរសចកដីរពាងរបក្ខសខដ្ រកសួងររគាងនឹងោក់រចញរន៉ះ ោនខៃឹលសា  និងអត្ថ-
ន័យរគប់រជងុររជាយសរោប់ងាយស្សួ យករៅអនុវត្ត គួ ខត្ោនក្ខ ពិររគា៉ះរោប ់បខនថលឲ្យបាន
 លអិត្ជាលួយអងគភ្នព និងសលត្ថកិចចពាក់ព័នធររក្ខលឱ្វាទរកសួង ររពា៉ះខៃឹលសា  លួម្នរសចកតីរពាង
របក្ខសរៅលិនាន់រឆ្ៃើយត្បរៅនឹងរគា បំៈងដូ្ចោនខចងកាុងរបក្ខ ១ម្នរសចកតីរពាងរៅរ ើយ។ 
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៥.២. រិពព្ោះពោរេជ់ាម្ួយដផនរឯរជនៈ 
៥.២.១. កសិោា នចិញ្ច លឹោន់សាច់  ក្ខ មំ រខត្តកំពង់សព ឺ
កសិោា នរន៉ះ បានរបើកដំ្រៈើ  ក្ខ អាជីវកលមអស់ យររព ៤ឆ្ា ំលករហើយ រៅរ ើទីតំាងដី្ ូត្ិ៍

លួយកខនៃងទំហំ ៣៥ខល រត្ គុៈនឹង១២០ខល រត្ ។  កសិោា នរន៉ះ   ោនក្ខ អនុញ្ហា ត្ពីអាជាា ម លូ ោា ន 
និងលនទី កសិកលមរខត្តកំពង់សពឺ រហើយោនក្ខ ចុ៉ះតាលោនសាថ នភ្នពជំងឺពីសលត្ថកិចចលនទី កសិកលមរខត្តជា
របចំា។ កាុងឆ្ា ំដំ្បូង ោច ស់កសិោា នបានចំណ្តយរ ើក្ខ សាងសង់រោងចំនួន២ទំហំ(៩ខល រត្គុៈ
នឹង៦០ខល រត្) រសមើនឹង១៨.០០០ដុ្ោៃ    និងក្ខ ចំណ្តយកាុងក្ខ ចិញ្ច ឹលខថាំកាុង យររព ៦០ម្ថៃអស់
ចំនួន២៦.០៨០ដុ្ោៃ   សរោប់ក្ខ ទិញកូនោន់ចំនួន៧.០០០កា  ក្ខ ទិញចំៈី របាក់ឈាួ កលមក 
ចំនួន០៤នាក់ ថ្នា ំបំបាត់្កៃិន និងក្ខ សំុ ិខិត្អនុញ្ហា ត្។ ទនទឹលនឹងក្ខ ចំណ្តយរន៉ះ ោច ស់កសិោា នបាន
ទទួ ជារបាក់ចំរៈញសល លយររក្ខយពីក្ខត់្កងជាលួយនឹងក្ខ ចំណ្តយ។  

រៅកាុងដំ្រៈើ  ក្ខ ចិញ្ច ឹល ោច ស់កសិោា នអាច ករបាក់ចំរៈញបានសល លយ ប ុខនតក្ខ ចិញ្ច ឹលក៏
ោនក្ខ បតឹងពីអាកជិត្ខាង រ ើក ៈីកៃិនសអុយម្នោលកសត្វរៅសលត្ថកិចចរៅកាុងរវទិក្ខសាធា ៈរ។ 

៥.២.២. កសិ្ដ្ឋា នច្ញិ្ច ឹមក្រកូ គបតាក្ក ូ(Betagro ) គៅគេតតកពំ្ងឆ់្ន ងំ 
កសិោា នរន៉ះ បានរបើកដំ្រៈើ  ក្ខ អាជីវកលមអស់ យររព ជិត្៥ឆ្ា ំលករហើយ រៅរ ើទីតំាងដី្

លួយកខនៃងទំហំ ២០ហិកតា ។ កសិោា នរជកូរន៉ះ ោនក្ខ អនុញ្ហា ត្ពីរកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់ និង
រនសាទ និងោនទីតំាងសថិត្រៅស្សុកកំពង់រត្ឡាច រខត្តកំពង់ឆ្ា ំង។ បចចុបបធនា រកុលហ ុន បានចំណ្តយ
ទុនរបោៈជិត្២០ ោនដុ្ោៃ   សរោប់ចិញ្ច ឹលរជកូយកសាច់ និងរជូករលសរោប់ ក់កូន ខដ្ កាុង
លួយខខ អាចផ ិត្កូនរជូកសរោប់ ក់ខចកចាយបាន៣.០០០កា ។ ជាក់ខសដង រកលុហ ុនបាន
ចំណ្តយរ ើក្ខ សាងសង់រជកូសាច់១២ រោងរជកូរលសរោប់ផ ិត្កូនរជកូចំនួន០៦ រោងរជកូបា
ចំនួន០១ ឃាៃ ំងសរោប់ោក់ចំៈីសត្វ និងបសុឱ្សថ អគា សាា ក់រៅ បស់បុគគ ិក កលមក ចំនួន២ខាង 
និងអគា សរោប់ជាក្ខ ោិ ័យរមវើក្ខ ចំនួន០១ខាង។ រកុលហ ុន បានររបើរបាស់បុគគ ិកចំនួន១៦នាក់ 
ខដ្ កាុងោា ក់ ទទួ បានរបាក់ឈាួ ចាប់ពី១៨០ដុ្ោៃ  រ ើង និងោនកលមក ចំនួន៤៦នាក់ ខដ្ កាុង
ោា ក់ ទទួ បានរបាក់ឈាួ របោៈ១៣៥ដុ្ោៃ   កាុងរនា៉ះ អាហា និងក្ខ សាា ក់រៅ បស់បុគគ ិក និង
កលមក  ជាបនទុក បស់រកលុហ ុន។ ក្ខកសំៈ ់ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ រត្ូវបានរកុលហ ុន បងាូ ចូ កាុងអាង
សតុកទុកោលក ខដ្ ជាក្ខ រគប់រគងតាលបទោា នបរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វោ ងរតឹ្លរត្ូវ។ 

ក្ខ បរងាើត្របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះរ ើង រកុលហ ុន
លិនោនរោប ់អវីជំាស់រទ វាជាក្ខ  អ។ 
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៥.២.៣. អគគនាយកននក្កមុហ ុន ហ័ង អាញ អណតូ ងមាស្ គៅគេតតរតនគិរ ី
កសិោា នរន៉ះ បរងាើត្រ ើងកាុងពាក់កណ្តដ  ឆ្ា ំ២០១៤ រ ើទីតំាងដី្សលបធានរសដ្ាកិចចចំនួន 

៩.៤៧០ ហិកតា ខដ្ រកលុហ ុនរន៉ះ បានោំដូ្ងររបង ចួចំនួន ៦.៦០០ ហិកតា។ រកលុហ ុន បានវនិិរោគ
ចិញ្ច ឹលរគារ ើម្ផទដី្ចំនួន៥០ ហិកតា កាុងដី្សលបធានរសដ្ាកិចច ខដ្ ោជ ោា ភិបា របគ ់ឲ្យ រោយ
ោនអាជាា ប័ៈណចិញ្ច ឹលរគារតឹ្លរត្ូវពីរកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់ និងរនសាទ។ ក្ខ ចិញ្ច ឹល រគារន៉ះ រកលុ
ហ ុនោនគររោងោក់ទុនរបោៈ២៥០ោនដុ្ោៃ   រ ើក្ខ វនិិរោគរហោា  ចនាសលព័ននិងផ ិត្កលម
សត្វរគា ឲ្យបាន៥០.០០០កា ។ បចចុបបធនា រកុលហ ុន ោនទុនរបោៈ ២៥ ោនដុ្ោៃ   សរោប់ចិញ្ច ឹល
រគាជាក់ខសដងចំនួន២.០០០កា  រោយកាុងរនា៉ះបានចំណ្តយរ ើ ក្ខ សាងសង់ ររក្ខ  ោំរមម និង
រពាត្ សរោប់ជាចំៈីសត្វ និងបំពាក់ោ សីុនកិនចំៈីសត្វ។ ចំរពា៉ះទីផា  ក់ រគារចញរកុលហ ុន
បានចុ៉ះកិចចសនយជាលួយរបរទសរវៀត្ណ្តល កាុងក្ខ នំារចញសត្វរគា ខដ្ បាន ចិញ្ច ឹលកាុងកសិោា ន 
រន៉ះរៅរបរទសរវៀត្ណ្តល។ រកុលហ ុន បានររបើរបាស់អាកបរចចករទសចំនួន ០៦នាក់ ខដ្ អាកបរចចក
រទសោា ក់ទទួ បានរបាក់ឈាួ ចំនួន៦៥០ដុ្ោៃ   និងោនកលមក ចំនួន១៦៤នាក់ ខដ្ កលមក ោា ក់ 
ទទួ បានរបាក់ឈាួ ចំនួន២០០ដុ្ោៃ  ។ ក្ខកសំៈ ់ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ រកុលហ ុន ររបើរបាស់ជាជី
មលមជាតិ្ សរោប់ដំ្ណំ្តដូ្ងររបង និងចំក្ខ រមម ចំៈីសត្វ ចំខៈកឯក្ខក ខផៃដូ្ងររបង រត្ូវបានខកម្ចាជា
ចំៈីសរោប់ឲ្យរគាសីុវញិ។ 

ក្ខ រ ៀបចំឲ្យោនចាប់ សរោប់រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ វាជាក្ខ យកចិត្តទុកោក់ និង
រចត្នា អ បស់ោជ ោា ភិបា  រដ្ើលបធីគំារទដ្ ់ក្ខ វនិិរោគឲ្យោនចាប់រតឹ្លរត្ូវ និងរមវើឲ្យអាក កសីុ 
ោន ទធភ្នពរបកបអាជីវកលមរោយរសមើភ្នពគាា ចំរពា៉ះលុខចាប់។ ដូ្ចរន៉ះ ក្ខ បរងាើត្របក្ខសសតីពីក្ខ 
បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះរ ើង រកុលហ ុនលិនោនរោប ់អវីជំាស់រទ វាជាក្ខ 
 អ។ 

 

៥.២.៤. គោក អុវី គស្ៀងគេង មាច ស់្កសិ្ដ្ឋា នច្ញិ្ច ឹមមានថ់្មគោលគៅគេតតកពំ្ងច់ម 
កសិោា នរន៉ះ បានបរងាើត្រ ើង០៥ឆ្ា ំលករហើយ រ ើទីតំាងដី្ ូត៍្លួយកខនៃងោនទំហំ៦០ខល រត្ 

គុៈនឹង៧៥ខល រត្ ខដ្ ោន ំរៅោា នរបជាព  ដ្ា ស់រៅជំុវញិចំងាយរបោៈ១០០ខល រត្ពីកសិោា ន
រោយោនក្ខ អនុញ្ហា ត្ពីអាជាា ម លូ ោា ន និងលនទី កសិកលមរខត្តកំពង់ចាល រហើយោនក្ខ ចុ៉ះតាលោន
សាថ នភ្នពជំងឺពីរកលុហ ុនផត ់ពូជ (CP) និងលនទី កសិកលមរខត្តជារបចំា។ កាុងឆ្ា ំដំ្បូង ោច ស់កសិោា ន
បានចំណ្តយរ ើក្ខ សាងសង់រោងចំនួន១ ក្ខ ោក់ោន់រលពូជចំនួន៦.០០០កា  ក្ខ ទិញចំៈី 
របាក់ឈាួ កលមក ចំនួន០៤នាក់ ថ្នា ំបំពាត់្កៃិន និងក្ខ សំុ ិខិត្អនុញ្ហា ត្ ខដ្ ោនចំណ្តយាំងអស់
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ចំនួន១៩៩.២៨០ដុ្ោៃ  ។ ទនទឹលនឹងក្ខ ចំណ្តយរន៉ះ ោច ស់កសិោា នបានទទួ ចំៈូ រត្ ប់លកវញិ 
តាល យរ  ក់ស ុត្កាុង១ខខបាន១២.០០០ដុ្ោៃ    ក់ោលកោន់កាុង១ខខបាន៤៨០ដុ្ោៃ   និង ក់
រលោន់ជរលុ៉ះររក្ខយពីក្ខ ចិញ្ច ឹលបាន៥៤សបាត ហ៍បាន ១៧.៣២៥ដុ្ោៃ   ខដ្ កាុងឆ្ា ំដំ្បូង គាត់្ទទួ 
បានចំៈូ ចំនួន១៦៧.០៨៥ដុ្ោៃ  ។ រៅកាុងដំ្រៈើ  ក្ខ ចិញ្ច ឹល ោច ស់កសិោា នអាច ករបាក់ចំរៈញ
បានសល លយ ប ុខនតក្ខ ចិញ្ច ឹលក៏ោនក្ខ បតឹងពីអាកជិត្ខាង រ ើក ៈីកៃិន បស់ោលកសត្វ រៅសលត្ថកិចច 
ខដ្ ជាកតាត ប ៉ះពា ់ដ្ ់អាជីវកលមរបចំាម្ថៃ ខត្ររក្ខយពីសលត្ថកិចចម្នលនទី ប សិាថ នចុ៉ះលកពិនិត្យរ ើញថ្ន 
លិនោនបញ្ហា កៃិនសអុយមៃន់មៃរទ រគាន់ខត្ខៈនំាឲ្យបាញ់ថ្នា ំបំបាត់្កៃិនបខនថល ។ រដ្ើលរ ើយ ចំរពា៉ះក្ខ 
រគប់រគងោលកសត្វ គឺទុកោក់កាុង ជីវឧស័មន ខត្បចចុបបធនា  ជីវឧសម័នបានខូច ឯោលកោន់ក៏រត្ូវ
បានរគទិញយករៅោក់ដំ្ណំ្តជារ ៀងោ ់ម្ថៃ រោយលិនោនោលកោន់ស ់រៅកាុងកសិោា នរទៀត្
រទ។ 

ក្ខ ចំណ្តយរ ើ ិខិត្អនុញ្ហា ត្សរោប់ខាា ត្លមយល « ខ » ោនត្ម្លៃ៤០០.០០០រ ៀ គឺសល លយ
កាុង យររព ៥ឆ្ា ំ ខត្អាចោនបញ្ហា របឈលអំពីក្ខ  កទីតំាងចិញ្ច ឹលថមីឲ្យឆ្ៃ យពីទីរបជំុជន និងសល
ស្សប។ ក្ខ រ ៀបចំឲ្យោនចាប់សរោប់រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះ ជាក្ខ  អខដ្  រដ្ើលបធឲី្យអាក កសីុ
ោន ទធភ្នពរបកបអាជីវកលមរោយរសមើភ្នពគាា ចំរពា៉ះលុខចាប់។  

៥.២.៥. កសិ្ដ្ឋា នចិ្ញ្ច ឹមក្រូកសាច្ ់រត័ន សុ្ភព័្វ គៅគេតតកពំ្ងច់ម  
កសិោា នចិញ្ច ឹលរជកូរន៉ះ សថិត្រៅកាុងភូលិស្សក  ំុស្សក ស្សុកកំពង់រសៀល ោនចំងាយរបោៈ

១៥គី ូខល រត្ពីរកុងកំពង់ចាលនិងបានបរងាើត្រ ើងកាុងឆ្ា ំ២០១៤   រ ើទីតំាងដី្ ូត្ិ៍លួយកខនៃងោនទំហំ
៦០លគុៈនឹង១០០ខល រត្ រៅោច់ឆ្ៃ យពី ំរៅោា នរបជាព  ដ្ា។ កសិោា នចិញ្ច ឹលរជកូសាច់  ត័្ា សុភ័ពវ 
បានចុ៉ះកិចចសនយជាលួយរកុលហ ុន CP  ចិញ្ច ឹលរជូកសាច់របវាស់ ( សីុឈាួ ចិញ្ច ឹលឲ្យរកលុហ ុន ) រោយ
ោច ស់កសិោា នរគាន់ខត្ោនដី្(ទីតំាង) បរងាើត្រហោា  ចនាសលព័នធដូ្ចជារោង និងរទងុ និងកោៃ ំងព កលម
សរោប់ខថាំសត្វ និងសំុ ិខិត្អនុញ្ហា ត្របើកកសិោា ន ចំខៈកឯពូជរជូក បសុឱ្សថនិងក្ខ ចាក់វា ក់
សំាង ចំៈី និងបរចចករទស វាជាបនទុកចំណ្តយ បស់រកុលហ ុនCP ។ ចំរពា៉ះក្ខ រគប់រគងោលករជកូ 
និងក្ខកសំៈ ់ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលវញិ រត្ូវបានរគបងាូ ោក់ចូ វា ទំនាប រោយលិនាន់ោនអាងសតុក
ោលក ឬ ជីវឧសម័នរៅរ ើយរទ។ ក្ខ បងាូ ោលករជូក និងក្ខកសំៈ ់ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលចូ វា ទំនាប
រន៉ះ បានបណ្តត  ឲ្យោនរបជាព  ដ្ាលួយរគួសា  បានបតឹងអំពីក្ខកសំៈ ់ និងទឹកសអុយពីោលក
រជកូខដ្ ហូ ចូ ខស្ស បស់កសិក រៅខផាកខាងររក្ខល ខត្ររក្ខយពីសលត្ថកិចចចុ៉ះលកពិនិត្យរ ើញថ្ន
លិនោនបញ្ហា មៃន់មៃរទ ។ 
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កសិោា នបានបរងាើត្រ ើង ោនក្ខ អនុញ្ហា ត្រតឹ្លរត្ូវពីអាជាា ម លូ ោា ននិងលនទី កសិកលមរខត្ត
កំពង់ចាល រហើយោនក្ខ ចុ៉ះតាលោនសាថ នភ្នពជំងឺពីរកុលហ ុនផត ់ពូជ CP កាុងលួយសបាត ហ៍លតង រហើយ
លនទី កសិកលមចុ៉ះពិនិត្យរ ៀងោ ់លួយខខលតង។ ោច ស់កសិោា ន បានចំណ្តយរ ើក្ខ សាងសង់រោង២ខាង
អស់៩០.០០០ដុ្ោៃ   កលមក ចំនួន០២នាក់ អស់១.៨០០ដុ្ោៃ  កាុង យររព ៦ខខ និងក្ខ សំុ ិខិត្
អនុញ្ហា ត្ោនសុព ភ្នព៥ឆ្ា ំអស់១០០ដុ្ោៃ   ខដ្ ោនចំណ្តយាំងអស់ ចំនួន៩១.៩០០ដុ្ោៃ  ។ 

ោច ស់កសិោា នទទួ បានចំៈូ តាល យរកិចចសនយខដ្ បានរពលររពៀងជាលួយរកលុហ ុន CP 
រោយទទួ បានរសវាឬម្ថៃចិញ្ច ឹល ១៥០រ ៀ កាុងលួយគី ូរក្ខល ម្នទលៃន់រជកូរព ចាប់ ក់ របើក្ខ 
ខថាំបាន អរោយលិនោនរជូកងាប់ រនា៉ះោច ស់កសិោា នទទួ បានរបាក់រ ើកទឹកចិត្តបខនថល៥០០រ ៀ 
កាុងលួយគី ូរក្ខល។ របាក់រ ើកទឹកចិត្តរន៉ះ ោច ស់កសិោា ន ទទួ បានតាលសោោរត្ម្នអរតាសត្វ
ងាប់កាុងលួយវដ្តម្នក្ខ ចិញ្ច ឹល។ ម្ថៃឈាួ ចិញ្ច ឹលលមយល ខដ្ ោច ស់កសិោា នទទួ បាន គឺ ៥៥០រ ៀ កាុង
លួយគី ូរក្ខលកាុង ងវង់អរតាសត្វងាប់៥% ។ រជូកលួយកា ចាប់ ក់ោនទលៃន់៨០គី ូរក្ខល កាុងរនា៉ះ
ខដ្  រគអាចចិញ្ច ឹលរជកូបានបីដ្ង កាុង យររព ពី ឆ្ា ំ ។ ជាលមយល ោច ស់កសិោា ន កបានចំៈូ  
៥.៨៣០ដុ្ោៃ   កាុង យររព  ០៦ខខម្នក្ខ ចាប់ ក់លតងៗ។ 

ោច ស់កសិោា ន បានគំារទចំរពា៉ះក្ខ រ ៀបចំឲ្យោនចាប់ សរោប់រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ
រន៉ះ រដ្ើលបធឲី្យអាក កសីុ ោន ទធភ្នពរបកបអាជីវកលមរោយរសមើភ្នពគាា ចំរពា៉ះលុខចាប់ រហើយបាន
សំៈូលព ដ្ ់ោជ ោា ភិបា (រកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់និងរនសាទ ) សូលជួយខផាកបរចចករទស 
តាល យរក្ខ ផត ់នូវវគគបៈតុ ៉ះបណ្តត  សតីពីបរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ។ 

៥.៣. ក្បជាព្លរដ្ាដដ្លមានលំគៅដ្ឋា ន ឬដី្ដក្ស្ គៅរំុវញិកសិ្ដ្ឋា នចិ្ញ្ច ឹមស្តវ 
តាលក្ខ ជួបពិភ្នកា និងពិររគា៉ះរោប ់ជាលួយរបជាព  ដ្ាចំនួន០៧រគសួា  ខដ្ ោន

 ំរៅសាថ នរៅចោៃ យពី៥០ រៅ១៥០ខល រត្ពីកសិោា នចិញ្ច ឹលរជូក និងោន់ បានឲ្យដឹ្ងថ្ន ពួកគាត់្ោន
ក្ខ សបាយ កីោយ និងសូលគំារទចំរពា៉ះរគា បំៈង បស់ ដ្ាខដ្ ររគាងរ ៀបចំអត្ថបទចាប់ សរោប់
រគប់រគងក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះរ ើង រដ្ើលបធីក្ខ ពា ប សិាថ ន ស់រៅ បស់របជាព  ដ្ា។ បចចុបបធនា ក្ខ ចិញ្ច ឹល
សត្វរមវើអាជីវកលម ដូ្ចជាក្ខ ចិញ្ច ឹលរជកូ ោន់ ា វាខត្ងខត្បានរមវើឲ្យ ខំានដ្ ់ក្ខ  ស់រៅខាៃ ំងណ្តស់ 
រហើយពួករគ ក៏បានសំៈូលព ដ្ ់អាជាា ម ោនសលត្ថកិចចឲ្យោនវធិានក្ខ រោ៉ះស្សាយចំរពា៉ះកសិោា ន
ចិញ្ច ឹលសត្វរជូក ោន់ា ខដ្ ោនប សិាថ នលិន អ ដូ្ចជាោនកៃិនសអុយ ោន យុររចើន ក្ខកសំៈ ់ បងាូ 
ចូ របឡាយទឹក ផៃូវរដ្ើ  ឬខស្ស ពិរសសសំរ ងសត្វខស្សកាំងយប់ និងម្ថៃ ខដ្ បានប ៉ះពា ់ក្ខ  ស់
រៅរបចំាម្ថៃ។ 
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ររក្ខយពីបានជួបពិររគា៉ះរោប ់ជាលួយសលត្ថកិចចសាធា ៈរ  តំ្ណ្តងម្នខផាកឯកជន និង
ជាលួយរបជាព  ដ្ា ចួលក រកុលក្ខ ងា  បានរមវើរសចកតីសនាិោា នរ ើក្ខ ពិររគា៉ះរោប ់ដូ្ចខាងររក្ខល៖ 

១- រសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ពិត្ជាោន   
សា រសំខាន់កាុងក្ខ បំរពញតាល កាខៈឌ ម្នសោហ ៈកលមអាសា នកាុងឆ្ា ំ២០១៥ និងជាពិរសស  
រដ្ើលបធអីនុវត្តឲ្យសររលចនូវយុទធសាស្រសតចតុ្រក្ខៈដំ្ណ្តក់ក្ខ ទី៣  បស់ោជ ោា ភិបា ខដ្ រៅកាុង
ចតុ្រក្ខៈទី១ បានកំៈត់្អំពីក្ខ រ ើកសទួយវស័ិយកសិកលម កាុងរនា៉ះោននិោយពីក្ខ រ ើកកលពស់
ច នាចិញ្ច ឹលសត្វឲ្យក្ខន់ខត្ទូ ំទូោយផងរនា៉ះ ។ 

២-រៅកាងរខត្ត ោជធានីនីលួយៗ កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វខដ្ ោន ិខិត្អនុញ្ហា ត្ ោនចំនួន
របខហ ០៣កសិោា នប ុរណ្តណ ៉ះ។  

៣-ខផាកសាធា ៈរពាក់ព័នធ  បានគំារទរ ើក្ខ រ ៀបចំរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្   និងក្ខ រគប់រគង  
កសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ ខដ្ ោនវសិា ភ្នពរគបដ្ៈត ប់ដ្ ់ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វខាា ត្តូ្ច ខត្សំៈូលព ដ្ ់
រកសួងរលតាត ពិចា ណ្ត នូវក ៈីម្នក្ខ ចុ៉ះបញ្ជ ីកកសិោា ន ពំុគួ ចុ៉ះបញ្ជ ីរៅថ្នា ក់ជាតិ្ាំងអស់រនា៉ះរទ    
 ឯីសុព ភ្នព ិខិត្អនុញ្ហា ត្ោន យររព ៥ឆ្ា ំកាុងរសចកតីរពាងរបក្ខសរៅរត្ង់របក្ខ ៦ សំុក្ខត់្បនថយ
លករៅរតឹ្ល១ឆ្ា ំ រដ្ើលបធងីាយស្សួ ខៈនំាដ្ ់ោច ស់កសិោា នលួយឆ្ា ំលតង។ ខត្រដ្ើលបធឲី្យរសចកដីរពាង
របក្ខសខដ្ រកសួងររគាងនឹងោក់រចញរន៉ះ ោនខៃឹលសា  និងអត្ថន័យរគប់រជងុររជាយ សរោប់ងាយ
ស្សួ យករៅអនុវត្ត គួ ខត្ោនក្ខ ពិររគា៉ះប ់បខនថលឲ្យបាន លអិត្ជាលួយអងគភ្នព និងសលត្ថកិចចពាក់
ព័នធររក្ខលឱ្វាទរកសួង ររពា៉ះខៃឹលសា  ួលម្នរសចកតីរពាងរបក្ខសរៅលិនាន់រឆ្ៃើយត្បរៅនឹងរគា 
បំៈងដូ្ចោនខចងកាុងរបក្ខ ១ ម្នរសចកតីរពាងរៅរ ើយ។  ឯីខផាកឯកជនខដ្ បានជួបពិររគា៉ះ
រោប ់ ក៏បានសំខដ្ងក្ខ គំារទក្ខ បរងាើត្ឲ្យោនចាប់កាុងវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វ  រដ្ើលបធឲី្យអាក កសីុោន
 ទធភ្នពរបកបអាជីវកលមចិញ្ច ឹលសត្វរោយរសមើភ្នពគាា ចំរពា៉ះលុខចាប់។ ប ុខនត រសាើរកសួងពិនិត្យបញ្ហា
របឈលម្នក្ខ ត្រលវូឲ្យតៃ ស់បតូ ទីតំាងចិញ្ច ឹលរៅឲ្យឆ្ៃ យពីទីរបជំុជន ររក្ខយពីរបក្ខសរន៉ះរចញោក់ឲ្យ
អនុវត្តខដ្ អាចជាក្ខ រមវើឲ្យោនក្ខ ចំណ្តយបខនថលររចើនសរោប់អាក កសីុ។  

៤-បចចុបបធនា ក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វោនរទង់រាយជា កាៈររគួសា ោនចំនួនររចើន រហើយពំុោន
ចាប់អនុញ្ហា ត្ពីសលត្ថកិចចជំនាញ   ឯីក្ខ ចិញ្ច ឹលកាុង បូភ្នពជាកសិោា នោនចាប់អនុញ្ហា ត្ពីសលត្ថកិចច
ជំនាញោនប ោិៈតិ្ចតួ្ចរៅកាុងរខត្តនីលួយៗ  ខដ្ ជាលមយលអាចោនចំនួនពី២រៅ៣កសិោា ន 
ប ុរណ្តណ ៉ះកាុងលួយរខត្ត ។  

បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វឲ្យបានរ ឿន រៅរព ខដ្ ចាប់សតីពីផ ិត្កលម
សត្វ និងសុខភ្នពសត្វរៅលិនាន់ រត្ូវបានអនុល័ត្។ 
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៥-បរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ បស់កសិក  ឬអាជីវក ចិញ្ច ឹលសត្វរៅោនករលិត្ រោយពួក
គាត់្បានសំៈូលព ដ្ ់ោជ ោា ភិបា (រកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់និងរនសាទ) សូលជួយខផាក
បរចចករទស តាលយរក្ខ ផត ់នូវវគគបៈតុ ៉ះបណ្តត  សតីពីបរចចករទសម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ។ 

៦-ក្ខ រគប់រគងោលកនិងក្ខកសំៈ ់សត្វលិនបានរតឹ្លរត្ូវតាលបទោា នបរចចករទស បាន
បងាជាផ ប ៉ះពា ់ដ្ ់ក្ខ  ស់រៅ បស់របជាព  ដ្ា ជាក់ខសតងខត្ងខត្ោនបៈតឹ ងចំរពា៉ះកៃិនសអុយពី
ក្ខកសំៈ ់និងទឹកសអុយពីោលកោន់ ឬោលករជូក។ កសិោា នខៃ៉ះ បានសថិត្រៅឆ្ៃ យពីភូលិោា ន
របជាព  ដ្ា ខត្ោលកសត្វ និងក្ខកសំៈ ់លិនបានទុកោក់ និងរគប់រគងតាលបទោា នបរចចករទស 
ខដ្ បានរមវើឲ្យហូ ចូ ខស្ស ឬបឹងបួ មលមជាតិ្រៅជំុវញិកសិោា ន បងាជាផ ប ៉ះពា ់ដ្ ់ប សិាថ ន ។ 
៦-សននិដ្ឋា ន 

ខផអកតាលក្ខ ពិររគា៉ះរោប ់ ក្ខ សិកា និងក្ខ វភិ្នគអំពីផ ប ៉ះពា ់ដូ្ចបានអមិបាយខាង
រ ើ រគអាចសនាិោា នបានថ្ន  ជររលើសទី២ (រសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់កសិោា ន
ចិញ្ច ឹលសត្វ) ោនបនទុកចំណ្តយខពស់ាំង ដ្ានិងមុ កិចចរបើរមៀបនឹងសាថ នភ្នពរដ្ើល ខត្បញ្ាត្តិកលមរន៉ះនឹងរមវើ
ឲ្យកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរៅកលពុជា ោនក្ខ រគប់រគងតាលបទោា នបរចចករទសលួយចាស់ោស់ ធានា 
និងក្ខ ពា បាននូវសុវត្ថិភ្នព និងសុខភ្នពសាធា ៈរ ពិរសសក្ខ ក្ខ ពា ប សិាថ ននិងក្ខ ទប់សាា ត់្ក្ខ 
 កីោ ោ ម្នជំងឺឆ្ៃងសត្វ ខដ្ ជាកតាត ប ៉ះពា ់មៃន់មៃ ដ្ ់ផ ិត្កលមសត្វ និងរសដ្ាកិចចសងគល។ រ ើស
ពីរន៉ះ វាក៏នឹងផត ់របរោជន៍ដ្ ់សងគលជាតិ្ោនជាអាទិ៍ ចូ  លួកាុងកំរៈើ នរសដ្ាកិចចជាតិ្ តាល យរ
ក្ខ បរងាើនសលត្ថភ្នពរបកួត្របខជង ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វកាុងស្សុក រដ្ើលបធីជំ ញុផ ិត្កលមសត្វសរោប់បំរពញ
ត្រលូវក្ខ ផគត់្ផគង់ទីផា កាុងស្សុក និងឈានរៅដ្ ់ក្ខ នំារចញរៅរព អនាគត្។ លយ ងវញិរទៀត្ 
បញ្ាត្តិកលមរន៉ះ ពិត្ជារមវើឲ្យវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វរៅកលពុជាអាចពរងីកខៃួនពីក្ខ ចិញ្ច ឹលរទង់រាយតូ្ចៗ 
ខដ្ គាម នក្ខ រគប់រគងរបលូ ផតុំរៅជាក្ខ ចិញ្ច ឹលតាល កាៈរពាក់កណ្តត  ឧសាហកលម និងឧសាហ-
កលម រដ្ើលបធជួីយបំរពញត្រលូវក្ខ សាច់សត្វកាុងរបរទសខដ្ កំពុងរកើនរ ើងខពស់ហួសពីក្ខ ផគត់្ផគង់ និង
រពលាំងជួយ៖ 

១-រមវើឱ្យសាច់សត្វោនសុវត្ថភ្នព និងបរងាើនទំនុកចិត្តដ្ ់អាកររបើរបាស់។ 
២-រមវើឱ្យោនរបសិទធភ្នព ដ្ ់ក្ខ រគប់រគងសថិតិ្ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ និងប ោិៈសត្វ រដ្ើលបធីងាយ
ស្សួ រមវើក្ខ ពយក ៈ៍ពីត្រលូវក្ខ និងក្ខ ផគត់្ផគង់សាច់សត្វកាុងស្សុក។ 

៣-បរងាើត្ក្ខ ងា កាុងស្សុកជូនរបជាព  ដ្ាខខម      ខដ្ កំពុងរបឈលនឹងច នា ំហូម្នព ក       
ចំណ្តកស្សុក រៅ កក្ខ ងា រមវើរៅររៅរបរទស និងចូ  លួកាុងក្ខ  កាកំរៈើ នរសដ្ាកិចចរបចំា
ឆ្ា ំ។ 

៤-បរងាើនទំនុកចិត្តដ្ ់អាកវនិិរោគកាុងវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វ តាល យរក្ខ ោនរកបខ័ៈឌ ចាប់លួយ
ចាស់ោស់ សរោប់ធានា និងសរលួ ដ្ ់ក្ខ របកបអាជីវកលម បស់មុ កិចច។ 
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៥- រគប់រគងចំៈូ កាុងវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វ ោនភ្នពងាយស្សួ  ចាស់ោស់ និងោនត្ោៃ ភ្នព។ 
៦- រមវើឲ្យកលពុជា អាចនំារចញនូវផ ិត្ផ សត្វ ចូ រៅកាុងទីផា អាសា នបាន រៅរព កលពុជា 
បានបំរពញតាលទិសរៅសោហ ៈកលមអាសា នឆ្ា ំ២០១៥ ខដ្ ត្រលូវឲ្យរបរទសកាុងតំ្បន់អា
សា ននីលួយៗ ោនចាប់សតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វនិង ិខិត្បញ្ហជ ក់
ក្ខ អនុវត្ត អរបរសើ ម្នក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ(Good Animal Husbandry Practice) រទើបអាចរមវើអាជីវ-
កលមនំារចញសាច់សត្វ ឬសត្វរៅ ក់រៅកាុងតំ្បន់អាសា នបាន។ ដូ្ចរន៉ះ រដ្ើលបធ ីត់្ឲ្យាន់
សភ្នពក្ខ ៈ៍កាុងតំ្បន់ ពិរសសសោហ ៈកលមរសដ្ាកិចចអាសា ន បានកំពុងត្រលវូឲ្យកលពុជា
ពរងឹងសលត្ថភ្នពកាុងរកបខ័ៈឌ ចាប់ រទើបអាចោនសលត្ថភ្នពរបកួត្របខជងរសដ្ាកិចចាំងកាុង
តំ្បន់ និងាំងរៅករលិត្អនត ជាតិ្បាន។ 
ដូ្រចា៉ះ ក្ខ រ ៀបចំរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វរន៉ះរ ើង វាជាក្ខ 

អភិវឌ្ឍរកបខ័ៈឌ គតិ្យុត្ត រដ្ើលបធីគំារទយុទធសាស្រសតចតុ្រក្ខៈដំ្ណ្តក់ក្ខ ទី៣  បស់ោជ ោា ភិបា 
សរោប់នីតិ្ក្ខ ទី៥ម្ន ដ្ាសភ្ន ខដ្ ោនខចងោ ងចាស់រៅកាុងលំុទី២ សតីពីក្ខ រ ើកកលពស់ក្ខ 
ចិញ្ច ឹលសត្វ និងវា វីបបធកលមម្នចតុ្រក្ខៈទី១ សតីពីក្ខ រ ើកសទួយវស័ិយកសិកលម និងកាុងប បិទខដ្ រព៉ះ-
ោជាណ្តចរកកលពុជា រត្ូវបំរពញកាុងរកបខ័ៈឌ ម្នអងគក្ខ ពាៈិជជកលមពិភពរោក(WTO) អងគក្ខ សុខ
ភ្នពសត្វពិភពរោក (OIE) ក្ខ រមវើសោហ ៈកលមកលពុជា ជាលួយអាសា ន(ASEAN) និងជាលួយ បណ្តត
របរទសកាុងតំ្បន់ផងខដ្ ។  

រោងប បិទម្នរកបខ័ៈឌ ម្នអងគក្ខ ពាៈិជជកលមពិភពរោក(WTO) អងគក្ខ សុខភ្នពសត្វពិភព
រោក (OIE) និងក្ខ រមវើសោហ ៈកលមកលពុជាជាលួយអាសា ន(ASEAN) និងជាលួយបណ្តត របរទសកាុង
តំ្បន់ និងខផអកតាលទិដ្ាភ្នពជាក់ខសតងខដ្ ចាប់សតីពីសុខភ្នពសត្វ និងផ ិត្កលមសត្វ  រៅលិនាន់រត្វូ
បានអនុល័ត្ោក់ឲ្យអនុវត្តរៅរ ើយរនា៉ះ របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ 
ពិត្ជាោនសា រសំខាន់និងជាក្ខ ររទសរលួយសលស្សប សរោប់រកសួងរ ៀបចំដំ្រៈើ  ក្ខ សររលច
ោក់ឲ្យអនុវត្ត។ ប ុខនត រដ្ើលបធីឲ្យរសចកតីរពាងរបក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ
រន៉ះ ក្ខន់ខត្ោនខៃឹលសា រគប់រជងុររជាយ និងឲ្យស្សបតាលសំៈូលព  បស់មុ កិចច និងក្ខត់្បនថយបាន
នូវបនទុកចំណ្តយលិនចំាបាច់លួយចំនួន គួ រកសួងពិនិត្យពិចា ណ្ត  និងខកសរលួ នូវខៃឹលសា លួយ
ចំនួនដូ្ចត្រៅ៖ 

ក-គួ អងគភ្នពនាយកោា នផ ិត្កលម និងបសុពយបា  សិកាឲ្យបានសីុជររៅជាលួយនឹង ិខិត្
បទោា នគតិ្យុត្តម្នបណ្តត របរទស ខដ្ រគធាៃ ប់អនុវត្តរ ើក្ខ រគប់រគងក្ខ ចិញ្ច ឹលសត្វ ពិរសសចាប់ ឬ
អនុសញ្ហា អនត ជាតិ្ខដ្ ពាក់ព័នធនឹងវស័ិយចិញ្ច ឹលសត្វ រហើយរត្ើកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វលួយរត្ូវោន
 កាខៈឌ រត្វូបំរពញអវីខៃ៉ះ។ ចំរពា៉ះក្ខ ខបងខចករបរភទកសិោា នហាក់ោននិយលន័យ លិនាន់ចាស់  
 ឯីខៃឹលសា  លួម្នរសចកតីរពាងរបក្ខស ក៏រៅលិនាន់រឆ្ៃើយត្បរៅនឹងរគា បំៈងដូ្ចោនខចងកាុងរបក្ខ 
១ម្នរសចកតីរពាងរៅ រ ើយ ។ 

ខ-  ក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ ចុ៉ះបញ្ជ ីកសិោា ន គួ របតិ្ភូកលមសលត្ថកិចចឲ្យលនទី កសិកលមោជធានី រខត្តជា
អាកសររលចចំរពា៉ះកសិោា នខាា ត្លមយលនិងខាា ត្តូ្ច  ឯីខាា ត្ឧសាហកលមជាសិទធិសររលច បស់ថ្នា ក់ជាតិ្។ 
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ពាក់ព័នធនឹងសុព ភ្នព៥ឆ្ា ំម្ន ិខិត្អនុញ្ហា ត្ខដ្ ោនខចងរៅរត្ង់របក្ខ ១១ គួ ខត្ក្ខត់្បនថយ 
ររពា៉ះវាោន យររព ខវងរពក អាចបងាក្ខ  ំបាកដ្ ់ក្ខ រគប់រគង។ 

គ-ចំរពា៉ះ កាខ័ៈឌ ត្រលូវខដ្ ោនខចងកាុងរបក្ខ ៣, ៦, ៧, ១១ គួ រ ៀបចំត្រលូវរៅតាលខាា ត្
 បស់កសិោា ននីលួយៗ លិនគួ កំៈត់្ កាខ័ៈឌ  លួខត្លួយ សរោប់ត្រលូវឲ្យកសិោា នាំងបីរបរភទ 
បំរពញ កាខ័ៈឌ ដូ្ចៗគាា រនា៉ះរទ។ 

 

 

៧- ការអនុវតត តាម្ដ្ឋន និងការវាយតម្ម្ៃ 
ររក្ខយរព របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ រត្ូវបានរកសួង 

របក្ខសោក់ឲ្យអនុវត្តជាផៃូវក្ខ  រនា៉ះវធិានក្ខ ជំ ញុក្ខ អនុវត្តចាប់រត្ូវអនុវត្តតាលដំ្ណ្តក់ក្ខ សំខាន់
ដូ្ចត្រៅ៖ 

រ-ែំណារ់កាេផសរវផាយព្រកាសៈ សលត្ថកិចចនាយកោា នផ ិត្កលមនិងបសុពយបា ម្ន
រកសួងកសិកលម  កុ្ខា របោញ់ និងរនសាទ នឹងបរងាើត្កលមវមីិផសពវផាយខៃឹលសា របក្ខសសតីពីក្ខ បរងាើត្ 
និងក្ខ រគប់រគងកសិោា នចិញ្ច ឹលសត្វ។ នាយកោា នផ ិត្កលមនិងបសុពយបា  ចុ៉ះសហក្ខ ជាលួយ
លនទី កសិកលមោជធានីរខត្តនិងអាជាា ម  ដ្ាបា ថ្នា ក់ររក្ខលជាតិ្ ផសពវផាយឲ្យបានទូ ំទូោយដ្ ់អាក
ចិញ្ច ឹលសត្វរៅកាុង យររព ០៣ខខ តាលកលមវមីិផសពវផាយខដ្ បានរ ៀបចំរ ើង។ 

ខ-ែំណារ់កាេតាម្ដ្ឋនការអនុវតតចារ់ៈ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រតិរតតិរញ្ញតតក្ម្មពៃេះ  ព ើម្បី
ពលើក្ក្ម្ពស់តម្លា ភាេ ៃិងអភិបាលកិ្ច្ចលអ ប្តូវឲ្យម្លៃការចុ្េះព្វើអ្ិការកិ្ច្ចរួៃ ងក្នុងមួ្យឆ្ន ំ ក្នុងព េះ 

ម្លៃការចុ្េះេិៃិតយតាម្ដាៃពដាយម្ន្រៃតីម្លៃសាម្តថកិ្ច្ចថ្នន ក់្រាជធាៃីពេតតចំ្ៃួៃរី ង ៃិងការព្វើអ្ិការ
កិ្ច្ចពដាយថ្នន ក់្ប្ក្សួងពៅក្នុងប្រចំឆ្ន ំៃីមួ្យៗពៅតាម្ក្សិដាា ៃចិ្ញ្ច ឹម្សតវ។ 

រ-ែំណារ់កាេសរិានិងវាយតម្ម្ៃការអនុវតតចារ់ៈ រញ្ញតតិក្ម្មពៃេះ ៃឹងប្តូវប្តតួេិៃិតយពឡើង

វញិក្នុងអំ ុងពេ ៥ឆ្ន ំ តាម្រយៈការរពងកើតយៃតការសិកានិងវាយត្ម្លៃការអៃុវតតពដាយពតត តជា
សំខាៃ់ពលើេ័ត៌ម្លៃប្តឡរ់េី្ុរកិ្ច្ច  ( ម្លច ស់ក្សិដាា ៃ )  ក្ខ វវិត្តន៍ម្នរសដ្ាកិចច និងនរោបាយ បស់ោជ   
 ោា ភិបា ។ 
 


